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 EPT لغات مهم آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

obtain (v.) /əbˈteɪn/ get, gain, attain, acquire ≠ lose 
 

 آوردن ، فراهمکردن کسببدست آوردن، 

  Nicole finally managed to obtain a copy of the report. 

 .بدست آوردسرانجام موفق شد یک رونوشت از گزارش را « نیکول»  
 

destroy (v.) /dɪˈstrɔɪ/ ruin, devastate, raze ≠ keep, preserve 
 

 ، نابود کردنکردن ، ویرانکردن خراب

  The school was completely destroyed by fire. 

 .تخریب شدمدرسه بطور کامل توسط آتش   
 

Word Family 
destruction (n.) /dɪˈstrʌkʃən/ ؛ انهدامىخراب، نابودی 

destructive (adj.) /dɪˈstrʌktɪv/ ویرانگر، مخرب 
 

  weapons of mass destruction                                                     سالحهای کشتار جمعی 

  environmental destruction                                                         تخریب زیستمحیطی 
 

eliminate (v.) /ɪˈlɪməneɪt/ remove, exclude; destroy, wipe out, annihilate, obviate, 

eradicate, obliterate ≠ include 
 

 ؛ از بین بردن، نابود کردننیاوردن حسابکردن، به حذف

  

. هرگونه است Fast Vocab (EPT)گان جامع واژاز کتاب این فایل بخشی : توجه

 لابق ایلف این یمحتوادر ها و تغییر سایتفروش در برداری، صهبرداری، خالکپی
 .منبع مجاز است کرذشار تنها با انت پیگرد قانونی است.
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  We eliminated the possibility that it could have been an accident. 

 .رد کردیمای رخ داده باشد را ما احتمال اینکه حادثه  
 

Word Family 
elimination (n.) /ɪˌlɪməˈneɪʃən/ ینابودی؛ افتادگ ، از قلمحذف 

 

  the elimination of disease/poverty/crime 

 بیماری/ فقر/ جنایت سازیکنیشهر  
 

 

maintain (v.) /meɪnˈteɪn/ preserve, retain, sustain, perpetuate; believe; provide for ≠ 

waste 
 

 (به)دادن  یخرج؛ معتقد بودن ؛نگهداشتن یدر حالت فعل ،کردن، نگهدارى کردن حفظ
 

  It is important to maintain a fixed temperature inside the greenhouse. 

 یک دمای ثابت در داخل گلخانه ضروری است. حفظ  

  Tanya maintains that her story is true. 

 که داستانش حقیقی است. کندادعا می« تانیا»  
 

Word Family 
maintenance (n.) /ˈmeɪntənəns/  ،حفاظتنگهدارى 

 

relate (to) (v.) /rɪˈleɪt/ link (with), associate (with), connect; tell 
 

 کردنربط داشتن، وابسته بودن؛ حکایت 

  In the future, pay increases will be related to productivity. 

 .مرتبط خواهد بودوری در آینده، افزایش دستمزدها با بهره  

  We listened eagerly as he related the whole exciting story. 

 دادیم.می، ما با اشتیاق گوش کردنقل میانگیزش را هنگامیکه او داستان هیجان  
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Word Family 
relation (n.) /rɪˈleɪʃən/ ؛ حکایت، وابستگىرابطه

relative (adj.) (n.) /ˈrelətɪv/ نسبی؛ مربوط؛ خویشاوند

relationship (n.) /rɪˈleɪʃənʃɪp/ ؛ خویشاوندیرابطه

related (adj.) /rɪˈleɪtəd/  شدهگفتهمربوط؛

  Relations between the two countries have improved recently. 

بین دو کشور در این اواخر بهتر شده است. روابط  

increase1 (v.) /ɪnˈkriːs/ heighten, add to, raise ≠ lessen, decrease 

 ]تعداد، مقدار، میزان، درجه، قیمت، ...[ افزایش دادن، زیاد شدن

  The population has increased from 1 million to 2 million. 

 .افزایش یافته استمیلیون ]نفر[  2میلیون ]نفر[ به  1جمعیت از   

  The rate of inflation has increased by 2%. 

.افزایش یافته استدرصد  2نرخ تورم ]به میزان[   

increase2 (n.) /ˈɪnkriːs/ growth, addition ≠ decrease 

افزایش، رشد

  There has been a great increase in air traffic in the last twenty years. 

 های هوایی رخ داده است.وآمدرفتچشمگیری در  افزایشدر بیست سال اخیر،   

  a significant/substantial increase in sales 

توجه/ چشمگیر در فروشقابل افزایش  
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Fast Vocab (EPT)  
 واژه ۱۱۰۰تافل و  اژگان ضروریو، ۵۰۴های کتاب دبیرستان و شامل لغات

 الیتنرروش یادگیری پایدار مبتنی بر 

 جمله با ترجمۀ فارسی ۸۰۰بیش از لغت اصلی و  ۷۰۰با 

 کلمۀ مترادف ۱۵۰۰بیش از 

 همراه آموزشلغات به IPA تلفظ

 های جامعخودآزمایی و آزمون

decrease (v.) /dɪˈkriːs/ lessen, reduce, decline, diminish, dwindle, plunge ≠ increase, 

raise 
 

 ]تعداد، مقدار، ...[ کم شدن، کاهش یافتن، کم کردن

  By 1881, the population of Ireland had decreased to 5 million. 

 .کاهش پیدا کرده بودمیلیون ]نفر[  ۵، جمعیت ایرلند به 1۸۸1تا سال   

  The number of new students decreased from 210 to 160 this year. 
 .کاهش یافت]نفر[  1۶۲]نفر[ به  21۲امسال تعداد دانشجویان از   

  People should decrease the amount of fat they eat. 

 .کاهش دهندخورند را مردم بایستی مقدار چربی که می  

  a decreasing population/number                                            به کاهش / تعداد روتیجمع  

 

Word Family 
decrease (n.) /ˈdiːkriːs/ ی، کاهشکم شدگ 

 

  a 2% decrease in the rate of unemployment 

 درصدی در نرخ بیکاری 2 کاهش  
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benefit (from)2 (v.) /ˈbenəfɪt/ gain, profit, exploit 
 

 کردن مفید بودن، کمک؛ مند شدنسود بردن، بهره

  Many people have benefited from the new treatment. 

 .اندمند شدهبهرهبسیاری از مردم از درمان جدید   
 

Word Family 

beneficial (adj.) /ˌbenəˈfɪʃəl/ 
فید؛ م ،سودمند

 پرخاصیت

beneficiary (n.) 

/ˌbenəˈfɪʃieri/ 

 ،ورنامه، سرمایه، ...[ بهرهنفع؛ ]وصیتذی
 مندبهره

 

  A good diet is beneficial to health. 

 است. مفیدرژیم غذایی مناسب برای سالمتی   
 

promote (v.) /prəˈmoʊt/ elevate; develop, stimulate, boost ≠ obstruct, impede; 

demote 
 

 ادنش د، گستردادن رواج؛ دادن ترفیع

  If Coventry City win this match, they’ll be promoted to the Premier League. 

 .راه پیدا خواهند کرداین بازی را ببرند، به لیگ برتر « کاونتری سیتی»اگر ]تیم[   
 

Word Family 
promotion (n.) /prəˈmoʊʃən/  تبلیغترویجترفیع؛ ، 

 

vanish (v.) /ˈvænɪʃ/ disappear, fade away, evaporate ≠ appear; last 
 

 رفتن از میان؛ شدن ، غیبشدنناپدید 

  The bird vanished from sight.                                                     .پرنده از نظر پنهان شد 
 

disappear (from) (v.) /ˌdɪsəˈpɪər/ vanish; die, perish ≠ appear 
 

 ؛ از بین رفتنناپدید کردن یا شدن

  16% of the forest cover has disappeared during the last 100 years. 

 .از بین رفته استسال اخیر  1۲۲پوشش جنگلی در از درصد  1۶  
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Word Family 
disappearance (of) (n.) 

/ˌdɪsəˈpɪərəns/ 
 ناپدیدشدگی، انقراض

 

survive (v.) /sərˈvaɪv/ remain, persist, endure; outlive 
 

 دوام آوردن؛ ماندن جان به در بردن، زنده]بعد از سانحه، حمله، جنگ، بیماری، ...[ 

  She survived the attack.                                                    .او از حمله جان سالم به در برد 
 

Word Family 
survival (of) (n.) /sərˈvaɪvəl/ ماندگاری، بقا 

 

ignore (v.) /ɪɡˈnɔːr/ overlook, neglect, disregard; snub, shun ≠ pay attention to 
 

 نکردن، اعتنا (به)کردن  یمحلنادیده انگاشتن، کم

  Angela deliberately ignored my question and changed the subject. 

 و موضوع را عوض کرد. نادیده گرفتعمداً سؤال من را « آنجال»  

  We cannot ignore the fact that many criminals never go to prison. 

 روند.که بسیاری از تبهکاران هرگز به زندان نمی نادیده گرفتتوان این حقیقت را نمی  
 

Word Family 
ignorance (n.) /ˈɪɡnərəns/ اطالعیخبری، بی؛ بیجهل، نادانی 

ignorant (adj.) (n.) /ˈɪɡnərənt/ ؛ ناآموخته، نادانسوادی، بدانشبى 
   

our ignorance of the true situation 

                 ما از وضعیت واقعی   اطالعیبی  

 

extend (v.) /ɪkˈstend/ enlarge, increase; prolong ≠ reduce, shrink 
 

 کردن؛ ]دعوت و ...[ کردن؛ ارزانی داشتن؛ کش دادن گسترش دادن، توسعه دادن؛ تمدید

  to extend a fence/road/house 

 نرده/ جاده/ خانه کردن تربزرگ، توسعه دادن  

  We’re planning to extend our publishing of children’s books. 

 .افزایش دهیمهای کودکمان را داریم تا انتشار کتابدر نظر   
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  Management have agreed to extend the deadline. 

 .تمدید کننداند که مهلت را مدیریت )مدیران( تصمیم گرفته  

  extend an invitation/apology                                         کردن یدعوت کردن/ عذرخواه  

  extend a visa                                                                                       تمدید کردن ویزا 
 

Word Family 
extensive (adj.) /ɪkˈstensɪv/ اوان؛ گسترده؛ جامعفر 

extensively (adv.) /ɪkˈstensɪvli/ ای؛ بطور گستردهوفوربه 
extension (of) (n.) 

/ɪkˈstenʃən/ 
 گسترش؛ تمدید؛ ]آموزش[ )دورۀ( شبانه

 

  The fire caused extensive damage.                               .آتش خسارت فراوانی به بار آورد   
 

expand (v.) /ɪkˈspænd/ enlarge, extend, augment; grow ≠ shrink 
 

 بزرگ کردن؛ گستردن، توسعه یافتن

  Sydney’s population expanded rapidly in the 1960s. 

 .افزایش یافت سرعتبهجمعیت سیدنی  1۹۶۲در دهۀ   
 

Word Family 
expansion (of) (n.) /ɪkˈspænʃən/ سترش، توسعهگ 
expansive (adj.) 

/ɪkˈspænsɪv/ 
 قابل توسعه؛ گسترده، جامع

 

  The rapid expansion of cities can cause social and economic problems. 

 تواند باعث بوجود آمدن مشکالت اجتماعی و اقتصادی شود.سریع شهرها می گسترش  
 

 

threat (n.) /θret/ warning; risk, danger, hazard, menace 
 

 پیشامد بد[ احتمال )وقوع(؛ ]حادثه/ ؛ خطرتهدید

  the threat of military invasion                                                        خطر حملۀ نظامی 

  the threat of famine                                                                       احتمال وقوع قحطی 
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  Bad air quality poses a serious threat to public health. 

 .دهدقرار میجدی  در معرض خطرکیفیت بد هوا، سالمت عمومی را   
 

Word Family 
threaten (v.) /ˈθretn/ هشدار دادن؛ هدید کردنت 
threatening (adj.) 

/ˈθretnɪŋ/ 
 آمیزتهدید

 

hamper (v.) /ˈhæmpər/ block, hinder, inhibit, thwart, encumber, curtail ≠ help 
 

 تل کردن، بند کردنمخ)انجام کاری را( )کار(،  لنگ کردن ،مانع شدن

  Fierce storm hampered rescue efforts. 

 .کردمختل میطوفان شدید عملیات نجات را   
 

hinder (v.) /ˈhɪndər/ block, obstruct, impede, hamper; restrict, frustrate, restrain ≠ 

help, facilitate 
 

 ، به تأخیر انداختنمانع شدن، سد راه شدن؛ کُند شدن

  That country’s economic growth has been hindered by the sanctions. 

 .کُند شده استها رشد اقتصادی آن کشور بوسیلۀ تحریم  
 

Word Family 
hindrance (n.) 

/ˈhɪndrəns/ 
 ؛ سد راه، مانعبازدارى، جلوگیرى، ممانعت

 

attract (v.) /əˈtrækt/ engage, tempt, allure, lure, entice, captivate ≠ disgust, repel 
 

 کردن مجذوب کردن، خود کشیدن، جلب کردن، به جذب

  I guess it was her eyes that attracted me first. 

 .مجذوب ]خود[ کردگمان کنم در ابتدا چشمانش مرا   
 

Word Family 
attractive (adj.) /əˈtræktɪv/ ا، گیرا، دلربجذاب 
attraction (n.) 

/əˈtrækʃən/ 
 ؛ گرایش، جذابیت، گیرایی، کششجذب
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affect (v.) /əˈfekt/ influence, effect, act on, have an impact on 

؛ ]تغییر[ بوجود آوردنثر کردنأثیر قرار دادن، متأت تحت

  Your opinion will not affect my decision. 

.تأثیرگذار نخواهد بودنظر شما بر روی تصمیم من   

respond (to) (v.) /rɪˈspɑːnd/ answer, reply, rejoin, retort; react ≠ ask; ignore 

؛ واکنش نشان دادندادن ، جوابدادن پاسخ

  Liza didn’t respond to any of her emails. 

.پاسخ ندادهایش یک از ایمیلبه هیچ« لیزا»  

  How did they respond to the news? 

؟نشان دادندنسبت به اخبار  العملیعکسآنها چه   

Word Family 
response (n.) /rɪˈspɑːns/ پاسخ، جواب؛ واکنش
responsible (for) (adj.) 

/rɪˈspɑːnsəbəl/ 
؛ مسبب، موجب، پاسخگومسئول

responsibility (n.) 
/rɪˌspɑːnsəˈbɪləti/ 

؛ وظیفهمسئولیت

  Mike is responsible for designing the entire project. 

طراحی کل پروژه است. مسئول« مایک»  

تواند هم در می effectاست؛ ولی  فعلفقط  affect: دقت کنید که نکته

بکار رود: اسمو هم در نقش  فعلنقش 
  the long-term effects of the drug     تأثیرات درازمدت دارو 



 

 مقدمه

ا از مزبان  یهاداوطلبان آزمون شهیکه هم یسؤاالتترین رایجاز  یکی دیشا

 باشد: نیا پرسند،یم

 ؟بخوانم یآزمون خود چه کتاب لغت یبرا❓

 تواندیم یسیبر واژگان زبان انگل یتسلط کاف داشتندر پاسخ بایستی گفت که 

، EPT ،MSRT زبان )مانند تافل، یهاداوطلبان آزمون تیدر موفق یینقش بسزا

 یریادگی ،یمختلف داشته باشد. از طرف مقاطع یکنکورهاو و ...(  لتسیآ تولیمو،

 نکهیه انظر بهمچنین،  !رسدیبنظر نم یاکار ساده زین یسیکل لغات زبان انگل

ا به خود هاز آزمون یاریبس را در تعداد سؤاالت نیشتریب ،بخش واژگان

عدم  متیبه ق تواندیمبحث م نیکردن از ا نظرصرف دهد،یاختصاص م

 ست؟یراه چاره چ ،حال تمام شود. در آزمون تیموفق

 جهینت نیبه ا یدرستبه توانیمختلف، م یهادقت در سؤاالت آزمونو  بررسی با

ها و منابع از کتاب ،بخش واژگان که واژگان مورد استفاده در سؤاالت دیرس

 ییهاتابکه ک در تحلیلی که انجام دادیم، مشاهده کردیم. شوندیگرفته م یخاص

 ریدر مس دیمف هایکتاب از واژه 0000 و تافل ضروری واژگان ،واژه 405 چون

؛ ولی مشکل آنجاست که زبان هستند یهامونآزبخش واژگان  یبرا یآمادگ

 ای نیست. در نتیجه،این منابع، حجم زیادی دارند و مطالعۀ آنها کار چندان ساده

، حالنیرعدها بوده و تالش کردیم کتابی را آماده کنیم که شامل لغات این کتاب

دورۀ امل لغات مهم ش Fast Vocabواقع، کتاب  در حجم مناسبی داشته باشد.

واژگان ، لغت ضروری تافل 500، واژه 405هایی چون کتاب ، لغاتدبیرستان

ۀ ارای نظیرو بی است که با استفاده از روش ابداعیواژه  0000 وضروری تافل 

ه بآنها و با وسواسی خاص و به سبکی آکادمیک های مترادفلغات در کنار 

در این کتاب،  .ده استگردی آماده، برای شما عزیزان ترتیب ساده به دشوار



را  و پرتکرار ، واژگان مهمEPTادوار گذشتۀ  یهاآزمون لیتحل ویه تجزپس از 

 نیم. سپس اینمود آنها را مرتب میزان تکرار و اهمیت،استخراج و بر اساس 

 .میاضافه کرد زیرا ن یلیو نکات تکمنموده  یبندتیلغات را اولو

 برای هر لغت چه مواردی ارائه شده است؟ Fast Vocabدر 

بسیاری برای اولین بار استفاده شده که  نکات ابداعیاز  Fast Vocabدر کتاب 

چاپ خارج از کشور نیز وجود ندارد. منبع های نظیر برخی از آنها حتی در کتاب

 شماریم:در زیر نکاتی که برای لغات هر درس ارائه گردیده را برمی

برای مرور و به خاطر سپردن لغات:لغات جدید درس و جعبۀ الیتنر  لیست. 0

 خانۀ خالی ۶به همراه  لغت( 0۱) در ابتدای هر درس، لیست لغات جدید درس

روش ها، ها ارائه گردیده است. اساس استفاده از این خانهدر جلو هر کدام از آن

 ترین روش برای به خاطر سپردن معنیبهترین و علمی ینوعبهاست که  الیتنر

، نحوۀ استفاده از این روش ادامهاست. در حافظۀ بلندمدت لغات جدید به 

 توضیح داده شده است.

 :خاص هر لغتحروف اضافۀ  .۱

رو، کنند. از اینها کمک زیادی به داوطلبان میحروف اضافه، در پاسخ به تست

 اند.لغت در داخل پرانتز آورده شدهحروف اضافۀ رایج خاص هر 

 لغات: (Part of Speech)دستوری  نقش .۳

لمه. ... بودن یک ک یا ،حرف اضافه، قید، صفت، فعل، اسمنقش دستوری یعنی 

در این کتاب، بعد از هر لغت، نوع کلمه در داخل پرانتز و بصورت اختصاری 

کتاب آورده شده  ۱ صفحۀدر نمایش داده شده است. راهنمای عالئم اختصاری 

 است.



 

 لغات:تلفظ . 5

ه آن ارائ« المللیالفبای فونتیک بین» IPAبعد از نقش دستوری هر لغت، تلفظ 

 آورده شده است. در انتهای کتاب IPAشده است. راهنمای استفاده از تلفظ 

 لغات: هایمترادف. 4

مهم هر یک از معانی مختلف آن  متضادهایها و بعد از تلفظ هر لغت، مترادف

اند و جزو لغات مهم انتخاب شده یواژگان با وسواس خاص نیااند. قرار داده شده

( استفاده شده و متضادها بعد ;بین معانی مختلف، از عالمت ) ها هستند.آزمون

ها اند. معانی مختلف بر اساس میزان کاربرد و مترادفقرار گرفته( ≠)از عالمت 

این در  از اینرو،اند. مرتب شده از چپ به راست ساده به دشواربه ترتیب 

یر آنها زو سپس کلماتی که  زیر آنها خط کشیده نشده، ابتدا کلماتی که قسمت

هایی که زیر آنها خط کشیده زیرا مترادف ؛را مطالعه کنید خط کشیده شده

 واژه 0000ایی چون هزیده از کتابهای دشوارتر و برگمترادف عمدتاً ،شده

ماده آ برای کسب نمرۀ باال از آزمون هستند که بیشتر برای کسانی که خود را

رحلۀ )م کنند، مناسب هستند. بنابراین، مطالعۀ این لغات را در اولویت دوممی

 ،هستند 405ی که از کتاب هایمترادفدوم( مطالعۀ خود قرار دهید. همچنین، 

 اند.داده شده مایشن قرمزرنگ به 

 لغات: ترجمۀ روان. ۶

ها، های روان و دقیق لغات آورده شده است. این ترجمهدر قسمت بعد، ترجمه

ز طریق ا متفاوتاند. معانی در زبان انگلیسی آورده شده به ترتیب کاربرد آنها

هر معنی در داخل  کاربرد کلیاند. همچنین، عالمت )؛( از یکدیگر جدا شده

 زنی وکه یکی از نقاط قوت کتاب است و در تستکروشه ][ قرار داده شده 

 رسان است.استفادۀ صحیح از لغات بسیار کمک

 



 :های نمونهمثال. ۷

هایی از کاربرد لغت جدید در جمله آورده شده است. در در قسمت بعد، مثال

ی مهم نکات حاویهایی که جنبۀ آموزشی داشته و این قسمت، سعی شده تا مثال

در این  .، انتخاب شونداز نحوۀ استفاده از لغت جدید در جمالت انگلیسی هستند

نشینی ربوط به هممشخص شده و زیر نکات م توپرقسمت، لغت جدید بصورت 

(collocation)  ،خط کشیده شدهآن کلمه با کلمات دیگر (underline)  .است

نشینی دارد و در هم« سریع» rapidبا « گسترش» expansionبرای مثال، لغت 

« گسترش سریع»به معنی  rapid expansion، اصطالح expansionزیر لغت 

 مشخص شده است.

 :های نمونهترجمۀ مثال. ۸

ها آورده شده است. در قسمت ترجمه، معنی این قسمت، ترجمۀ روان مثال در

 نشان داده شده است. چینخطلغت جدید بصورت 

 :خانوادهکلمات هم. ۹

و  IPAبه همراه تلفظ  خانوادۀ لغت اصلیکلمات هم، Word Familyدر جدول 

 .ترجمۀ آنها ارائه گردیده است

 :های نمونهتست. 00

آورده  های گذشتهرسلغات دتمرین  هایی برای، تستدرس 5در انتهای هر 

 .شده است قرار دادهها در انتهای کتاب . پاسخ تشریحی این تستشده است

 :جامعهای تست. 00

خ پاس با پاسخ تشریحی ارائه گردیده است. آزمون جامع ۳در انتهای کتاب نیز 

 ها در انتهای کتاب قرار داده شده است.تشریحی این تست



 :دیتوجه کن رینکات ز بهبرای یادگیری هر چه بهتر لغات، 

 .دیریفراگ جملهرا در قالب  دیلغات جد دیکن ی. سع0

 .بسپارید به خاطر شانیها و متضادها. لغات را به همراه مترادف۱

 در .دیکن مرور یمنظم و بطور اجمال یرا حتماً در فواصل زمان دی. لغات جد۳

پیشنهادی ما استفاده کنید تا ماندگارترین،  روش الیتنرانجام این کار، از 

 ترین روش به خاطر سپردن لغات را تجربه کنید.ترین و علمیاصولی

! و خواب در یریادگی ای)و  نگیمانند کد ،یغاتیصرفاً تبل یها. به دنبال روش5

 دیأیتاکنون ت یعلم دایبن چیها را هروش نیبودن ا یمؤثر و علم .دی( نروامثالهم

 نکرده است.

ار قادر ک نی. با ادیریفراگمتداول کلمات را  یهاشهیپسوندها و ر شوندها،ی. پ4

 .دیلغات ناآشنا را حدس بزن یبود معن دیخواه

 نگیکد

ت لغاتر سپردن راحت خاطربه  یروش ساده برا کی نگیکه کد ودشمی ادعا

ت سااصل استوار  نیروش بر ا نای اساس ،واقع در .ستاآنها به حافظه  یو معان

مطالب  یرفراگی فرد،« یقبل شدان و هاهداشت» نیارتباط ب یبرقرار قیکه از طر

گ فرهن ایزبان، لهجه »از  یستیارتباط با نیحداقل ا ایشود،  تسهیل دیجد

 لیدر تسه وکرده  دایپ دیلغت جد ایرا با مطلب  یمشترک ۀنقط «آموززبان

درصد  ۹4از  شیسفانه بأمت یول رسان باشد.یاری ،دیمطالب جد یریادگی

تر ساده اتنهنهلغت را  یریادگی ،فعال در این زمینه یگرام دی! اساتیابداع یکدها

 یدر صورت نگیکد د. روشکنیم لیتبد !معضل کیبه  اکار ر نی، بلکه ادکنینم

 مثالً ؛دبساز ار یکد خود یو با دانش قبل شخود رندهیادگیکه  خواهد بودمؤثر 

 نای در د.نک دایپ خود ۀفرهنگ و لهج و بین لغت جدید ارتباط جالب کی بتواند

 ،ر لغته یریادگی یبرا کهیدر صورت ولی ود.خواهد ب دیمف ، کد مورد نظرصورت



 

 که دخودش باز کن یبه رو ادانش ر یهاچهیدر از یکل شودمجبور  آموززبان

 خواهد شد! دشوارتر اریر بسکا

ست ا یجد اریبس بیآس نگ،یکد قیاز طر یریادگی یمنف یامدهایاز پ یکی ❌

 قابل جبرانهم  یراحتبهو  دکنیلغات وارد م حیصح «تلـفــظ»روش به  نیکه ا

با  ییجادر  اربَندِن( ِ  - صحیح)با تلفظ  abandon لغت که فردیمثالً . ستین

 دبشنو «آبادان» بصورت یستیبا ار abandonگرفته، همه جا  ادی «آبادان»کد 

 بیاورد! به خاطر کد لغت راتا 

 ست؟یچ نگیکد نیگزجای

 یروش که ت؛سامنظم  یمرورها ای نرتیروش ال ،لغات یریادگیروش  نیبهتر

 :هایسانگلی قول به و ستا ترنشده یو دستکار یعلم
Practice makes perfect. 

 «ود.شی]منظم[ باعث تسلط م نیتمر»

 

 تنریال روش

قرار تفاده اسمورد  ی پایدارریادگی یخانه است که براپنج ۀجعب کی تنریال ۀجعب

ر که باست  مطالب «سپردن خاطر به» علمی روش در واقع ،تنری. الدگیریم

 .وندشمی منتقل بلندمدت ۀحافظ به دتمکوتاه ۀحافظ ها ازآموخته ،آن یمبنا

 یعلم اساس

به ها آموختهانتقال  یبرا تکرارروش  نیدر مجموع ماندگارتر رنتیال ستمیس

 برای رورم روش س کسی بود کههاو نگیاب .کندیم شنهادپیرا  تبلندمد ۀحافظ

 کیفردر سبوری و کرد شنهادپیرا  بلندمدت ۀدر حافظمطالب  تیتثب

، ما با ایجاد تغییراتی Fast Vocabدر کتاب  .توسعه دادرا  تنرالی روش نریاسک



 

درآوردیم که در آن،  ایخانهجدول ششدر روش الیتنر، آن را بصورت یک 

 یک مرحله از فرآیند مرور و یادگیری لغات جدید است. ،هاهر یک از خانه

 نریاسک یفور یهاپاداش

و  رفتار بالفاصله کی به هرگاه» که نشان داد یعلم ییهاشیآزما با نریاسک

 لذا هر بار که شما« آن رفتار تکرار خواهد شد. ،داده شود یپاداش یصورت آنب

 ودبوجکه  یتیاحساس رضا د،یده حیصحجواب  ،شده دهیپرسلغت  یبه معنا

 داده شیتمرکز شما را بر کار افزا ،کرده قیکار تشو نای ۀشما را به ادام ،دآییم

 یبازده یارتقاهمان عوامل  هانی. اکندیمند مو شما را به موضوع عالقه

 اند.نیز لحاظ شده Fast Vocabکه در کتاب  ندهست یریادگی

 هاوس نگیاب یفراموش یمنحن ۀقاعد

پس از حفظ  قهیدق ۱0 که دکر ثابت ،یروانشناس آلمان، وسها نگیابهرمان 

هرگز  یبقماو  شوندمی فراموش (هاآن ٪۸0) معنایب یهاواج از یمقدار ،کردن

ند ک مروربهاست و  عیابتدا سردر  یضمناً سرعت فراموش. شوندیفراموش نم

 یسرعت به نصف و حت نیکاهش ا اعثشده بحفظقبل  ازمرور مطالب  و شده

ت لغا یاگر معن در نتیجه، .گرددیبهتر از آن )در صورت خوب حفظ کردن( م

 یراموشروند ف نیا م،یحفظ کن ستندین معنایرا که چندان هم ب یزبان خارج یک

 رسدیم  یزناچی مقدار به قموف و با پنج بار مرور کشدیروز طول م کیاز  شیب

 العمر در ذهن خواهد ماند.مادام بودن، یو در صورت کاربرد

 .کندیعمل م یفراموش یمنحنبر اساس  تنریال روش

 

  



Fast Vocabدر جدول الیتنر  کار روش

ست. روش کار قرار داده شده ا خانه ۶در جدول باالی هر درس، برای هر لغت 

 بدین صورت است که:

عنی م کنید و زمانیکهترتیب مطالعه می، شما لغات جدید را بهروز اولدر -

ید، در خانۀ اول )از سمت چپ( آن، عالمت فتگرهر لغت را بطور کامل یاد 

دهید. سپس، این کار را برای لغات دیگر درس نیز انجام را قرار  ✔تیک 

 دهید.

تا حفظ  دیمرور کن ها راآن یهاجوابدرس دوم و  جدید لغات :دوم روزدر -

ۀ اول د، در خانی هر لغت را بطور کامل یاد گرفتی؛ و بعد از آنکه معندیشو

اول  د. در روز دوم، لغات درسرا قرار دهی ✔مربوط به آن، عالمت تیک 

حدس ضمیمۀ کتاب و با روش  Test Cardاده از را نیز بایستی با استف

معنی لغات، مرور کنید. در صورتیکه معنی لغات را درست حدس  زدن

دانید، را در خانۀ دوم قرار دهید. اگر معنی لغات را نمی ✔زدید، عالمت 

 را وارد کرده و آن لغت را چند بار مرور کنید. ❌در خانۀ دوم عالمت 

تا  دیمرور کن ها راآن یهاجوابدرس سوم و  جدید لغات :سوم روزدر -

؛ و بعد از آنکه معنی هر لغت را بطور کامل یاد گرفتید، در دیحفظ شو

را قرار دهید. در روز سوم، لغات  ✔خانۀ اول مربوط به آن، عالمت تیک 

و با روش  Test Cardهای اول و دوم را نیز بایستی با استفاده از درس

معنی لغات، مرور کنید. در صورتیکه معنی لغات را درست  حدس زدن

را در خانۀ مربوطه قرار دهید. اگر معنی لغات را  ✔حدس زدید، عالمت 

را وارد کرده و آن لغت را چند بار  ❌دانید، در خانۀ مربوطه عالمت نمی

مرور کنید.



ز، ام دهید و در هر رونیز انج پنجمو روزهای چهارم همین روش را برای -

 حدس زدنو با روش  Test Cardروز قبل را نیز با استفاده از  لغات چند

 را وارد کنید. ❌یا  ✔عالمت  ها ازعنی لغات مرور کرده و در خانهم

مرور کرده و طبق روال روزهای قبل،  ما00ُروز را در  خانۀ ششم-

را در خانۀ مربوطه قرار دهید. برای این منظور  ❌یا  ✔های عالمت

 استفاده کنید.« تاریخ» Dateتوانید از قسمت می

ده مشاه ❌پس از اتمام مرحلۀ ششم، در صورتیکه برای یک لغت عالمت -

خانۀ خالی اضافه کرده و آن لغت را در  ،کنید، به همان تعداد به جدولمی

 ۶روزهای آتی مرور کنید. این کار را تا زمانیکه برای لغت مورد نظر به 

 رسید، ادامه دهید.می ✔عالمت تیک 

: در صورتیکه معنی یک لغت را در روز اول مطالعۀ آن بلد هستید، در توجه

وط نکات مربها و را وارد کنید؛ ولی حتماً مثال ✔خانۀ ششم جدول عالمت تیک 

 به آن را مطالعه کنید.

 تینااثر را به بنده ع نیا فیتأل قیکه توف میگویخداوند را سپاس م ان،یدر پا

نان وطهر چند کوچک به هم یکار توانسته باشم خدمت نیبا ا دوارمینمود و ام

 یۀاز همکاران تالشگرمان در کل دانمیالزم م ن،یکرده باشم. همچن یگرام

ا مراحل چاپ کتاب ر یزدنلمثا تیفیانتشارات جنگل که با دقت و ک یواحدها

 کیکای یو بهروز تیموفق یکمال تشکر را ابراز کنم. ضمن آرزو دهند،یانجام م

و  هادشنیاز شما تقاضا دارم هرگونه پ ،یگرام نیو مدرس انیداوطلبان، دانشجو

 یارتباط یهاراه قیباشد را از طر دیاثر مف نیدر جهت بهبود ا اندتویکه م یانتقاد

 .دیبگذار انیبا من در م ریز

۶۹ـ آبان  یوندهیزنگ مهرداد
e-mail: mehrdad@fastzaban.com

www.FastZaban.com

mailto:mehrdad@fastzaban.com


 :از همین مؤلف

های )راهنمای جامع درک مطلب آزمون Fast Readingکتاب 

زبان (چاپ چهارم)

درک بخش  تالشی است برای آماده ساختن داوطلبان برای Fast Readingکتاب    
و  MSRT، EPT ،MHLEهای مختلف، رشتهکارشناسی ارشد و دکتری  کنکور مطلب
.تافل

Fast Reading کتابمختلف های قسمت

الزم  هایرتاهبخش تشکیل شده که هر یک از آنها بر روی یکی از م 2این کتاب از    
 های کتاببخشیک از  هر .کندآزمون تمرکز میت سؤاالع مختلف انوا برای پاسخ به

.ستا ارائه گردیده نامهدرسیک بصورت 

هستندهای مختلف کتاب به شرح زیر بخش:

 : در این قسمت سعی شده تا مباحثبه زبان سادههر بخش نکات  و آموزش توضیح. 4

 توضیح داده شوند.با مثال ی به زبان ساده درس

و های مختلف در آزمون درس: در این قسمت نحوۀ ارزیابی از مباحث هر در آزمون. 4

 ارائه شده است. تستی با ذکر نکاتدهی به آنها چگونگی پاسخ

مختلفهای های آزمونتست وجامع  نآزمو، Sample Testقسمت . 3



:از همین مؤلف

با آپدیت ماهیانه(-وم)ویرایش س

 شامل:
( با پاسخ 14 بانتا آ 11)از اسفند  EPTدورۀ اخیر آزمون  41ـ همۀ سؤاالت 

 سؤال( 4111کامـالً تشریحی )
ها و مشخص کردن مباحث پرتکرار آزمونـ تحلیل آزمون

 ـ آموزش نکات تستی
ـ لیست لغات مهم و پرتکرار آزمون

از طریق وبگاه اینترنتی ما به  :تهیۀ جدیدترین نسخۀ این کتاب

(www.FastZaban.com) نشانی

http://www.fastzaban.com)/


 :از همین مؤلف

های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 

)ویرایش دوم(

کتاب دوم یرایشوچاپ جدید  عزیز، آموزان زبان گرم استقبال از پس ⏪
 Fast Grammar یفتأل

...صفحه به بازار آمد 481و  رنگ دودر  وندییهمهرداد زنگ 

زبانی هاآزمون منبعین ترکامل

ارشد  ،MSRT ،EPT ، MHLEیهاآزمون یو سؤاالت واقعتست  211از  با بیش ✔

 ... هاینهگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر الًـــپاسخ کامبا  14 آبانها تا رشته ۀهم یو دکتر

:شامل

 بخش 44آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ☑

با پاسخ کاماًل  Kitو  ، تافل بارونزتافل النگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑
 یحیتشر

مانند فاعل، فعل، مفعول، صفت،  اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طرآمو ☑
آنها  قرار گرفتن یبو ترت یگاهآنها در جمله و جا ۀساد یصتشخ یهاو نشانهید، ... ق

در جمله

 و جامع هدفمند یمبحث هایتست ☑

آزمون مهم مباحث کردن مشخص ☑

 یاهکه در کتاب یو انحصار یبصورت ابداع تریعسر یزنتست نکات ☑
 .. ید.د یدمشابه نخواه

 هامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ☑



نبال د یکآکادمو هدفمند ، منسجم یآموزش یرس یککه  ترتیبی به مباحث دادن قرار ☑
 شودیم

تبه سؤاال یحپاسخ صح یاستفاده از آنها برا ۀکلمه و نحو پسوندهای آموزش ☑
 و...

و فقط  دهندینکات را نشان م یتها اهمرنگ Fast Grammar کتاب در ✔
 از آنها استفاده نشده! یباییز یبرا

...اندشده یزشما متما یعمرور سر یبرا یرنگ یهاقسمت ✔

Fast Grammar:

رس همراهکالس د
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های اختصاریعالئم و نشانه

عالمت اختصاری انگلیسی معادل فارسی

n. noun اسم

v. verb فعل

adj. adjective صفت

adv. adverb قید

prep. preposition حرف اضافه

conj. conjunction حرف ربط

pron. pronoun ضمیر

pl. plural جمع

sb somebody کسی

sth something چیزی 
UC uncountable شمارش]اسم[ غیرقابل

AmE American English یایانگلیسی آمریک

BrE British English انگلیسی بریتانیایی

سایت برای دریافت نمونه سؤاالت با پاسخ تشریحی، به وب 
www.FastZaban.com یا کانال تلگرامی ما 
t.me/FastZaban .مراجعه نمائید
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اولدرس 

   Date: 

    benefit (n.) 

    benefit (v.)  

    merit 

 advantage 

 disadvantage 

 defect 

 deficiency 

 sufficient

 insufficient 

 adequate

 inadequate

 surplus

benefit (of)1 (n.) /ˈbenəfɪt/ advantage ≠ disadvantage, detriment 

سود، مزیت، منفعت

retirement benefits                                      بازنشستگىو مزایاى  حقوق

  He enjoys the financial benefits of his success. 

برد.مالی موفقیتش برخوردار است/ بهره می هایمزیتاو از   

benefit (from)2 (v.) /ˈbenəfɪt/ gain, profit, exploit 

 کردن بودن، کمک مفید؛ مند شدن، بهرهسود بردن

  Many people have benefited from the new treatment. 

.اندمند شدهبهرهبسیاری از مردم از درمان جدید   


