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 برگرفته از کتاب:« زبان یهاواژگان مهم آزمون»

Fast Reading های زباندرک مطلب جامع آزمون 

 :های پرفروشمؤلف کتاب          تألیف 

 Fast Grammar ویرایش دوم( های زبانگرامر جامع آزمون(، 

Fast Reading دوم( ویرایش) های زباندرک مطلب جامع آزمون، 

Fast Bank (EPT)  بانک سؤاالتEPT، 

Fast Vocabulary های زبانواژگان جامع آزمون 

الفبای فونتیک » IPAبه همراه تلفظ  زبان یهاواژگان مهم آزمون، Fast Reading از کتاب در این قسمت
یی هاگزیدۀ کتاب واقع، این بخشدرآنها آورده شده است. ۀ فارسی روان و ترجمهای مهم ، مترادف«المللیبین

، واژه Essential Words for the TOEFL ،11۰۰، لغت ضروری تافل ۵۰۰، واژه ۴۰۵چون 
Vocabulary for IELTS ، واژگان ضروریGRE  وHot Words for the SAT  است که با استفاده

اده به سبه ترتیب  و با وسواسی خاص و به سبکی آکادمیک های آنهااز روش ابداعی ارایۀ لغات در کنار مترادف

و پس از خواندن  دقت مطالعه کردهلغات را به ینا شودیم یه. توصشما عزیزان فراهم شده است، برای دشوار

 در قسمت .یدبه ذهن بسپاررا  ارائه شده، با تکرارهای منظم، آنها هایی که برای هر لغت در دیکشنریمثال
ا مطالعه ر خط کشیده شده زیر آنهاو سپس کلماتی که  زیر آنها خط کشیده نشدهها، ابتدا کلماتی که مترادف

یده هایی که زیر آنها خط کشاند. مترادفمرتب شده از چپ به راستکنید، زیرا کلمات به ترتیب ساده به دشوار 
 SATو  GREواژگان ضروری ، واژه 11۰۰هایی چون های دشوارتر و برگزیده از کتابمترادف عمدتاًشده 

سب کنند، مناهای مختلف آماده میهستند که بیشتر برای کسانی که خود را برای کسب نمرۀ باال از آزمون
ات این بخش از کتاب، ـهستند. بنابراین، مطالعۀ این لغات را در اولویت دوم خود قرار دهید. با دانستن لغ

اید. رفتهـان را فراگـهای زبونـمورد نیاز آزمان ـاز واژگ دــدرص ۰۰بیش از د که تا ـد یقین داشته باشیـتوانیمی
عنوان  تـف ما تحـاب در دست تألیـای از کتدهـاب چکیـش از کتـوم که این بخـن الزم است یادآور شـهمچنی

Fast Vocabulary و با بهترین  های منحصربفردزودی با ویژگیاست که بههای زبان واژگان جامع آزمون
 های زبانواژگان جامع آزمون Fast Vocabularyدر کتاب  کیفیت تقدیم حضور شما عالقمندان خواهد شد.

، وادهخانکلمات هم، متضادها، هامترادف، جمالت مثال با ترجمۀ فارسی، نقش دستوری آن، تلفظبرای هر لغت، 
 و ... قرار داده شده است. های زبانآزمونمند از های نظامتست، نشینی کلماتنکات مربوط به هم

 ترجمه مترادف کلمه 

abandon /əˈbændən/ leave, quit, desist کشیدن دست ؛کردن ترک 
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 ترجمه مترادف کلمه

abate /əˈbeɪt/ 
reduce, decrease; relieve, 

soothe, alleviate 
کم شدن، کم کردن؛ 

 فروکش کردن

abhor /æbˈhɔːr/ hate, dislike, detest 
، داشتن نفرت ،تنفر داشتن

 بودن بیزار

abide /əˈbaɪd/ tolerate, endure, stand  آوردن دوامتحمل کردن؛ 

abolish /əˈbɑːlɪʃ/ negate کردن ، منسوخبرانداختن 

abort /əˈbɔːrt/ end, terminate, thwart متوقف کردن 

absorb /əbˈsɔːrb/ consume, attract جذب کردن، جلب کردن 

abundant /əˈbʌndənt/ plentiful, ample; opulent فراوان، وافر؛ غنی 

accede /əkˈsiːd/ 
approve, consent, concur, 

corroborate, substantiate 
)به مقامی( رسیدن؛ رضایت 

 دادن

acclimate /ˈækləˌmeɪt/ adapt, adjust, accustom دادن وفق، کردن عادت 

accomplice 

/əˈkʌmpləs/ 
conspirator شریک جرم، همدست 

acknowledge 

/əkˈnɑːlɪdʒ/ 
accept, admit کردن ، تصدیقکردن اعتراف 

acme /ˈækmi/ 
peak, summit; climax, heyday, 

culmination, zenith 
؛ ، قلهنقطه ، باالتریناوج

 دوران شکوفایی

acrimonious 

/ˌækrəˈmoʊniəs/ 
caustic, bitter 

، دار، تلخنیش [رفتار و سخن]
 تند ، پر طعنه،زننده

  

: برای استفادۀ هرچه بهتر از این کتابچه، حتماً لغات جدید را در مهتذکر م

 پوردکتر آریان)کاری از  MoboDicقدرتمند  انگلیسی به فارسی دیکشنری

ترجمۀ های با و شامل مثال قابل دانلود FastZaban.comکه از سایت بزرگ( 

 تکرارهای منظمبا  در قالب جمله و است، جستجو کرده و این لغات را فارسی

ط از که فقکدینگ ( به خاطر بسپارید و اکیداً از روش غیرعلمی الیتنر)روش 

 شود، اجتناب کنید.ارائه می !!پیشهجانب مدرسان کوچه بازاری و کاسب
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 ترجمه مترادف کلمه

adamant /ˈædəmənt/ stubborn, obstinate 
، رناپذی، پایدار، تسلیمسمج
 مقاوم

adept /əˈdept/ expert, adroit, connoisseur دستماهر، چیره 

adequate /ˈædɪkwət/ fit بسندهکافى ، 

advent /ˈædvent/ arrival, appearance; approach ورود، رسیدن، پیدایش 

adverse /ˈædvɜːrs/ unfriendly نامساعد؛ وارونه 

aegis /ˈiːdʒɪs/ support, guard حمایت، حفاظتپناه ، 

affluent /ˈæfluənt/ wealthy, opulent; prosperous 
 ، وافر فراوان

 توانگر، پررونق

aggressive /əˈɡresɪv/ 
offensive, warlike, invasive, 

belligerent, bellicose 
 پرخاشگر؛ متجاوز

allegiance /əˈliːdʒəns/ loyalty, faithfulness پیروی، وفاداری 

alleviate /əˈliːvieɪt/ reduce; abate; soothe تسکین دادن؛ فرونشاندن 

allocate /ˈæləkeɪt/ specify; ration; allot 
 تخصیص دادن؛

 سهم دادن

alter /ˈɒːltər/ change, modify; transform تغییر دادنکردن عوض ، 

altercation 

/ˌɒltərˈkeɪʃən/ 
fight, brawl لفظى ، ستیزهمشاجره() 

amalgamate 

/əˈmælɡəmeɪt/ 
mix, combine, blend ترکیب کردن 

ambivalent 

/æmˈbɪvələnt/ 

doubtful, dubious, hesitant, 

uncertain 
 دوسویه؛ دوپهلو؛ دودل

  

توسط تیم تألیفی آنالین های هدفمند های آموزش ی و آزمون دوره

 وندیمهرداد زنگیه استاد

 سایت وبدر 
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 ترجمه مترادف کلمه

ameliorate 

/əˈmiːliəreɪt/ 

improve, amend; advance, 

promote, elevate 
 بهبود بخشیدن

amend /əˈmend/ correct, revise, improve کردن ، اصالحبهتر کردن 

annual /ˈænjuəl/ yearly هرساله، سالیانهیکساله ، 

anticipate /ænˈtɪsɪpeɪt/ expect شتنانتظار دا ،کردن بینىپیش 

appeal /əˈpiːl/ plea, supplication تقاضا، درخواست، خواهش 

aptitude /ˈæptɪtuːd/ ability, capability, proficiency شایستگی؛ تیزهوشی 

assemble /əˈsembəl/ gather, accumulate, amass آوردن ، گرد همگردآوردن 

augment /ɒːɡˈment/ increase, enhance, escalate تر کردنافزایش دادن؛ بزرگ 

avert /əˈvɜːrt/ avoid, prevent 
منحرف کردن؛ پیشگیری 

 کردن

avid /ˈævɪd/ 

eager, enthusiastic, keen, 

passionate, zealous; devoted, 

earnest; voracious 

، بسیار مشتاق (بسیار)
 ؛ حریصعالقمند

baffle /ˈbæfəl/ 
confuse, bewilder, perplex; 

hinder 
 کردن ، سردرگمکردن گیج

belligerent 

/bəˈlɪdʒərənt/  

hostile, militant, combative, 

antagonistic, bellicose 
 رزمجو، ستیزگراى، طالب

 و دعوا، جنگجو جنگ

benevolent 

/bɪˈnevələnt/ 
generous, benign پرست، نوع، خیرخواهنیکخواه 

betray /bɪˈtreɪ/ deceive; reveal کردن ؛ فاشکردن خیانت 

bias /ˈbaɪəs/  prejudice; inclination مندیتبعیض، غرض 

bizarre /bɪˈzɑːr/ 
strange, weird, odd, curious, 

peculiar, eccentric 
 و غریب عجیب

  

این کتابچه )شامل لغات بیشتر و  ترکاملبرای دانلود نسخۀ بروز و 

مراجعه  های لغت با پاسخ تشریحی( به سایت تست

 نمایید.
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 ترجمه مترادف کلمه

blunder /ˈblʌndər/ stupid mistake خبطاحمقانه اشتباه ، 

boost /buːst/ raise, increase; improve باال بردن؛ ترقی بخشیدن 

buttress /ˈbʌtrəs/ support, strengthen, reinforce تقویت کردن، تحکیم کردن 

cajole /kəˈdʒoʊl/ 
persuade, tempt, seduce, 

entice; wheedle, coax 
 متقاعد، ریشخند کردن

 بازى کردن، زبانکردن

calamity /kəˈlæməti/ disaster, adversity, catastrophe مصیبتبال، فاجعه ، 

candor /ˈkændər/ openness, candidness گویى پرده، بىگویى رک 

caustic /ˈkɑːstɪk/ bitter; sarcastic; virulent [و نوشته سخن] رتند، نیشدا 

cautious /ˈkɒːʃəs/ 
careful, aware, wary, attentive, 

alert, watchful, vigilant 
 ، هشیار، مواظبمحتاط

catastrophic 

/ˌkætəˈstrɑːfɪk/ 
disastrous آمیزبار، فاجعهیبتمص 

cease /siːs/ stop, conclude, halt, terminate کشیدن ، دستشدن متوقف 

cherish /ˈtʃerɪʃ/ 
admire, appreciate, adore, 

revere, esteem 
 ،گرامی داشتن
 عزیز شمردن

chronological 

/ˌkrɒnəˈlɑːdʒɪkəl/ 
sequential, in order زمانى ترتیب به بندى،زمان 

clandestine 

/klænˈdestɪn/ 

secret, hidden, covert, furtive, 

surreptitious 
 ، نهفتهپنهان ،مخفى

cliché /kliːˈʃeɪ/ commonplace 
، عبارت خشکهای، کلیشه
 واژه ، فرسودهمبتذل حرف

coerce /koʊˈɝːrs/ force, compel, oblige 
زور( وادار ، )بهمجبور کردن

 کردن

cognitive  /ˈkɑːɡnətɪv/ conceptual ادراکی، مفهومی 

collapse /kəˈlæps/ break down, fail یدن، فروپاشیختنفرور 

collide /kəˈlaɪd/ hit, strike; conflict, clash کردن ، تصادمخوردن هم به 
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 ترجمه مترادف کلمه

commence /kəˈmens/ begin, start, initiate یا شدن کردن شروع 

commend /kəˈmend/ praise, compliment, applaud ستودن، تعریف کردن 

compel /kəmˈpel/ force, oblige, urge وادار کردن؛ قانع کردن 

compete /kəmˈpiːt/ battle, contend دادن ، مسابقهکردن رقابت 

complacent 

/kəmˈpleɪsənt/ 
self-satisfied  یازخودراض [منفى]مفهوم 

comprehensive 

/ˌkɑːmprɪˈhensɪv/ 

complete; thorough, full, 

extensive 
، ، فراگیر، گستردهجامع

 مفصل

compromise 

/ˈkɑːmprəmaɪz/ 
come to an understanding توافق کردن، سازش کردن 

conceal /kənˈsiːl/ hide, cover, disguise, obscure کردن ، مخفىکردن پنهان 

condemn /kənˈdem/ 

criticize, blame, denounce, 

admonish, reproach, 

reprimand, reprove 

محکوم کردن؛ سرزنش 
 کردن

condone /kənˈdoʊn/ 
overlook, forget; forgive, 

pardon 
 کردن اغماضپوشی/ چشم

conjecture 

/kənˈdʒektʃər/ 

assumption, speculation, 

presumption 
 حدس، گمان

connive /kəˈnaɪv/ collaborate کردن ، توطئهکردن تبانى 

consensus /kənˈsensəs/ unity, unanimity آرایینظر همگان، هماتفاق 

consent /kənˈsent/ 
agree, assent, give in, submit; 

allow, sanction 
 ه)ب بودن ، راضىدادن رضایت

 در دادن کارى(، تن

contamination 

/kənˌtæmɪˈneɪʃn/ 
pollution آلودگی، ناپاکی 

contagious 

/kənˈteɪdʒəs/ 
infectious ،مسری سارى، واگیر 

contribute (to) 

/kənˈtrɪbjuːt/ 
help to cause, make for دخیل/ سهیم بودن در 

controversial 

/ˌkɑːntrəˈvɜːrʃl/ 
arguable, disputable, debatable یزبرانگبحث 
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 ترجمه مترادف کلمه

corpulent /ˈkɔːrpjʊlənt/ fat, overweight, obese تنومند، چاقفربه ، 

covert /ˈkoʊvɝːrt/ hidden پنهانى، نهان، نهفتهپنهان ، 

credible /ˈkredəbl/ 
believable, probable, possible, 

plausible, feasible 
 زودباور

criterion /kraɪˈtɪriən/ standard, specification, scale مالک، معیار، محک 

culpable /ˈkʌlpəbl/ guilty, blameworthy مقصر، لغزشکار 

culprit /ˈkʌlprɪt/ 
offender; criminal, delinquent, 

felon 
 ، بزهکارمجرم

cursory /ˈkɜːrsəri/ 
casual, superficial, 

perfunctory, desultory 
 زدهشتابسرسرى، 

debate /dɪˈbeɪt/ discuss, argue, dispute کردن بحث 

deceive /dɪˈsiːv/ 
cheat, trick, swindle, defraud, 

hoax, dupe, mislead, delude 
 ، گول، فریفتندادن فریب
 کردن تقلب ،زدن

decrease /dɪˈkriːs/ 
lessen, reduce, diminish, 

decline, dwindle; abate 
 کردن ، کمشدن ، کمکاستن

defect /dɪˈfekt/ 
fault, flaw, deficiency, 

inadequacy, shortcoming 

ود، ، کمب، کاستى، عیبنقص
 ضعف

deferential 

/dɛfəˈrɛnʃəl/ 
respectful; obedient, docile بامالحظه، باادب 

  



  Fast Vocabوندیهای زبان                                      تألیف مهرداد زنگیهمع آزمونواژگان جا 

 

 
8 

 ترجمه مترادف کلمه

deficiency /dɪˈfɪʃənsi/ 
lack, shortage, dearth, deficit; 

shortness; defect, fault 
 نقص، کاستی

defiant /dɪˈfaɪənt/ 
resistant; rebellious, 

disobedient 
 ،کننده ، سرپیچىنافرمان

 گردنکش

dejected /dɪˈdʒektəd/ unhappy, gloomy, depressed اندوهگین ،محزون 

deliberate /dɪˈlɪbərət/ intentional, intended ًآگاهانهعمدى، عمدا ، 

delineate /dɪˈlɪnieɪt/ describe, depict; specify توصیف کردن، شرح دادن 

denigrate belittle, depreciate کردن بدنام ،آبرو کردنبى 

denounce /dɪˈnaʊns/ 
criticize, reject, condemn, 

censure 
محکوم کردن، نکوهش 

 کردن

depict /dɪˈpɪkt/ represent, portray آشکار کردنکردن بیان ، 

deplorable 

/dɪˈplɔːrəbəl/ 

shameful; reprehensible; 

awful, terrible, dreadful 
 انگیزآور، اسفتأسف

deprive /dɪˈpraɪv/ dispossess, bereave  ،بهره کردنبیمحروم کردن 

destitute /ˈdestɪtuːt/ poor, penniless, indigent 
 ،دست)بسیار( فقیر، تهى

 مستمند

  

 با تدریس( / سمینار آنالینوبینار)آنالین زنده و تحت وب  هایکالس

  دیـونهـزنگی ردادـمه استاد

ــــــم ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــف کتـؤلــ ـــهای پابـــ ـــ ـــرفــــ ـــ ـــــرایـــــ)وی Fast Grammarروش ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ش دوم(، ـــ

Fast Reading  ،)بانک سؤاالت آزمون )ویرایش دومEPT ،Fast Vocab 

 (انتشارات جنگلهای زبان( )چاپ )واژگان جامع آزمون 

 سایت:توضیحات بیشتر در وب

www.FastZaban.com 
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 ترجمه مترادف کلمه

deterrent /dɪˈtɜːrənt/ 
restraint; obstacle, obstruction, 

inhibition 
 بازدارنده، مانع

detrimental 
/ˌdetrɪˈmentl/ 

harmful, injurious, hurtful, 

destructive, malign, adverse, 

deleterious 
 ، مضربخشیانزآور، زیان

devastate 

/ˈdevəsteɪt/ 
destroy, ruin, demolish, raze کامالً( ویران/ خراب کردن( 

devious /ˈdiːviəs/ 
dishonest, unethical, immoral; 

cunning 
گر؛ حیله، ، دغلنادرست
 منحرف

devoid of 

/dɪˈvɔɪd ɑːv/ 
empty, vacant, bereft, destitute ِعاری از، بدون 

digress /daɪˈgres/ wander, diverge (پرتاز موضوع ) شدن 

dilemma /dəˈlemə/ plight, quandary ی، دوراهنا، مخمصهتنگ 
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 ترجمه مترادف کلمه

diminish /dɪˈmɪnɪʃ/ reduce, decrease اهمیت، رتبه، ...[ کم کردن[ 

discrepancy 

/dɪˈskrepənsi/ 

variation, disagreement, 

inconsistency, disparity 
 ، مغایرت، تناقضخوانىناهم

disdain /dɪsˈdeɪn/ scorn, contempt تحقیر نگریستن ۀبا دید 

disinterested 

/dɪsˈɪntrəstəd/ 

unprejudiced, neutral, 

objective, dispassionate, 

impartial; fair; indifferent 
 عالقه؛ بیطرف، بىمنصف

disparate /ˈdɪspərət/ 

dissimilar, unalike; separate, 

diverse, heterogeneous, 

distinct 
 نابرابر متمایز،

dispute /dɪˈspjuːt/ discuss, debate; argue )بحث )کردن 

disrupt /dɪsˈrʌpt/ 
disturb, interfere with; 

interrupt 
 کردن مختل[ مذاکره /جلسه]

distort /dɪˈstɔːrt/ falsify تحریف کردن 

distress /dɪˈstres/ 

suffering, pain; sorrow, grief, 

despair; danger, peril, 

jeopardy 
 ؛ خطر، غم، اندوهافسردگى

dormant /ˈdɔːrmənt/ inactive, passive, inert خفته، در کمون، غیرفعال؛ نهفته 

drastic /ˈdræstɪk/ 
extreme, serious; heavy, 

severe, harsh, rigorous 
 فرساشدید، حاد، تند، طاقت

duress /duːˈres/ force, pressure, compulsion زور، اجبار 

economical 

/ˌekəˈnɑːmɪkəl/ 

mean, miserly, stingy, thrifty, 

frugal, parsimonious 
 ، مقتصدمصرفجو، کمصرفه

efficacious 

/ˌefəˈkeɪʃəs/ 

effective; helpful, useful, 

beneficial, advantageous 
 ، مؤثربخش، نتیجهثمربخش

  

Fast Reading  های زباندرک مطلب جامع آزمون 

 )چاپ انتشارات جنگل( وندیمهرداد زنگیهتألیف 
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 ترجمه مترادف کلمه

elaborate /ɪˈlæbərət/ 
complicated, complex, 

intricate; detailed 
 پرجزئیات؛ دقیق؛ مفصل )گفتن(

elevate /ˈeləveɪt/ raise; promote باال بردن؛ ترفیع دادن 

eliminate /ɪˈlɪməneɪt/ 
remove, destroy, annihilate, 

wipe out, obviate 
حذف کردن؛ از قلم انداختن؛ نابود 

 کردن

elicit /ɪˈlɪsət/ draw, extract, evoke کشیدن ،شدن باعث 

elusive /ɪˈluːsɪv/ evasive; vague, intangible ؛ فراردشوار، دیرفهم 

embrace /ɪmˈbreɪs/ 

welcome, accept, adopt; 

include, comprise, contain; 

hug 

، در بودن شامل)با میل( پذیرفتن؛ 
 ؛ در آغوش گرفتنبر داشتن

emerge /ɪˈmɜːrdʒ/ appear; turn out شدن ، نمایانپدیدار شدن 

eminent /ˈemɪnənt/ 

famous, well known, 

outstanding, distinguished, 

celebrated, influential 
 برجسته، مشهور؛ برآمده

emulate /ˈemjʊleɪt/ copy, imitate; match, equal 
 ،روى کردن، دنبالهتقلید کردن

 الگوبرداری کردن

enactment 

/ɛˈnæktmənt/ 

approval, authorization, 

sanction 
 ؛ اجرا، وضعتصویب

encompass 

/ɪnˈkʌmpəs/ 

contain, enclose; include, 

comprise, involve 
 در برگرفتن؛ در بر داشتن

endure /ɪnˈdʊr/ 

experience, encounter; cope 

with, deal with, suffer, put up 

with, bear, undergo, 

withstand; tolerate, abide; 

last, live on, continue 

 ، رنجکردن ، تحملآوردن تاب
، پایدار کردن استقامت ؛بردن

 ماندن

enforce /ɪnˈfɔːrs/ 

apply, implement, impose, 

execute, prosecute; 

force, compel, coerce 

]قانون[ اجرا کردن؛ تحمیل کردن؛ 
 مجبور کردن

  

 های زبانکانال تلگرامی آموزش و مشاورۀ زبان انگلیسی برای آزمون

 :وندیمهرداد زنگیه با نظارت استاد 
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 ترجمه مترادف کلمه

enhance /ɪnˈhæns/ increase, intensify, lift, boost بهتر کردن باال بردن؛ 

equity /ˈekwəti/ fairness, justness; value, worth انصاف؛ برابری؛ دارایی خالص 

evade /ɪˈveɪd/ escape, avoid, elude ؛ طفره رفتنکردن خالى شانه 

evaluate /ɪˈvæljueɪt/ assess, rate, gauge; estimate ارزیابی کردن؛ تخمین زدن 

evaporate 

/ɪˈvæpəreɪt/ 
dry out تبخیر کردن؛ ناپدید شدن 

everlasting 

/ˌevəˈlæstɪŋ/ 

endless, infinite, eternal, 

perpetual; continual, 

constant, persistent, incessant 
 پایدار، همیشگی، جاویدان

exacerbate 

/ɪgˈzæsərbeɪt/ 

worsen, compound, 

aggravate; increase 
تر ، بد، بیشتر کردنشدید کردن

 کردن

exaggerate 

/ɪɡˈzædʒəreɪt/ 
overstate, magnify, inflate گفتن ، اغراقکردن مبالغه 

excavate /ˈekskəveɪt/ dig up, unearth کندن، حفر کردن 

excel /ɪkˈsel/ surpass, outdo, transcend بهتر بودنگرفتن پیشى ، 

excessive /ɪkˈsesɪv/ lavish, extravagant; extreme از حد، زیادى ، بیشگزافه 

excoriate 

/ɪkˈskɔːrieɪt/ 
criticize, rebuke, admonish پوست کندن؛ سخت انتقاد کردن 

exempt /ɪɡˈzempt/ excuse, exclude بخشودنکردن معاف ، 

  

های فشردۀ ( و دورهوبینار)آنالین  آنالین و سمینارهای آموزش ی هایکالس

 با تدریسکنکورها و  EPT ،MSRT ،MHLEهای بندی آزمون جمع

   ونـدیمهـرداد زنگیـه     استاد

ـــابـــــــــــم  ـــــش دوم(،ــــــ)ویـــــرای Fast Grammarـروش ــــــرفـــهای پؤلـف کتـــ

  Fast Reading بانک جامع ســـــــؤاالت آزمون رایش دوم(، ـــــــــــ)ویEPT ،

Fast Vocab  (جنگلانتشارات های زبان( )چاپ )واژگان جامع آزمون 

 سایت:توضیحات بیشتر در وب
www.FastZaban.com 
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 ترجمه مترادف کلمه

exhort /ɪgˈzɔːrt/ 
urge, encourage; appeal to, 

implore 
، نکرد و ترغیب ، تشویقآگاهاندن

 یا داشتن کردن حذربر

exotic /ɪɡˈzɑːtɪk/ 
unusual, unconventional, 

extravagant, outlandish 
 نظیرغریبه، بیگانه؛ کم

expedite /ˈekspədaɪt/ 
hasten, quicken, accelerate, 

precipitate; facilitate 
 یل، تسه، شتاباندنکردن تسریع
 کردن

extinction 

/ɪkˈstɪŋkʃən/ 
destruction, obliteration  انقراض، نابودی؛ انهدام 

fallacious /fəˈleɪʃəs/ 

incorrect, flawed, inaccurate, 

invalid; fabricated, specious, 

bogus, fictitious 
 یزانگ، وهمآمیز، اشتباه، مغلطهغلط

feeble /ˈfiːbəl/ weak, delicate, fragile ضعیف، ناتوان، سستنحیف ، 

fertile /ˈfɜːrtl/ fruitful, productive بارور، حاصلخیز 

flamboyant 

/flæmˈbɔɪənt/ 

vivid, vivacious, ostentatious; 

showy 
 و خودنمایانه ، جلفبرق وپرزرق

flee /fliː/ escape, abscond دورى کردن، دررفتنفرار کردن ، 

flippant /ˈflɪpənt/ 
disrespectful, impudent, 

impertinent; frivolous 
 آمیز]منفی[ شوخی ،و شوخ گستاخ

flourish /ˈflɜːrɪʃ/ 
bloom; grow, thrive, burgeon; 

prosper 
 شکوفه دادن؛ رونق گرفتن

foster /ˈfɑːstər/ 
promote; bring up, raise, 

nurture 
 پرورش دادن؛ رواج دادن

fracas /ˈfreɪkəs/ 
struggle, clash, disturbance, 

brawl, skirmish, altercation 
و دعوا، زد و  کارى، جنگکتک

 خورد، کلنجار

frank /fræŋk/ 

direct, plain, straightforward; 

open, honest, sincere; blunt; 

clear, obvious, manifest, 

evident; blatant 

 ؛ رک؛رودربایستى، بىپردهبى
 آشکار، صریح

frantic /ˈfræntɪk/ anxious, agitated; wild تاب؛ دیوانهسراسیمه، بی 
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 ترجمه مترادف کلمه

fraught with /frɒːt/ full of, filled with, rife with آکنده از، مملو از 

frigid /ˈfrɪdʒəd/ cold, freezing, icy, chilly زده)بسیار( سرد، منجمد، یخ 

frugal /ˈfruːɡəl/ 
stingy, thrifty, miserly, 

parsimonious 
 و، مقتصدجصرفه

gallant /ˈɡælənt/ 

brave, bold, fearless, 

courageous, valiant, intrepid, 

audacious; respectful 

؛ مؤدب و شجاع زادهدالور، نجیب
 )نسبت به زنان(، جنتلمن

gesticulate 

/dʒesˈtɪkjʊleɪt/ 
gesture (با سر و دست) کردن اشاره 

glimpse /ɡlɪmps/ quick look; glance دیدن اجماالً، کردن اجمالى نگاه 

gloomy /ˈɡluːmi/ dark, shadowy, dim, dismal  افسردهمحزونگرفته؛ ، 

habitat /ˈhæbɪtæt/ home زیستگاه، بوم 

harbor /ˈhɑːrbər/ shelter, refuge, haven; contain پناهگاه؛ بندرگاه؛ )در دل( داشتن 

harsh /hɑːrʃ/ 
hard, severe, strict, tough, 

firm; cruel, brutal 
؛ ، تندتلخ [مزهخشن، زمخت؛ ]

 رحم؛ بیناخوشایند، سخت

heterogeneous 

/ˌhetəroʊˈdʒiːniəs/ 

different, diverse, disparate, 

miscellaneous, assorted 
 ...[و و نوع از نظر ساختمان]

 ؛ متنوع، نامتجانسناهمگن

hinder /ˈhɪndər/ 

stop, halt, obstruct, impede, 

hamper, inhibit, retard, 

thwart; restrict, constrain, 

frustrate 

 ،، جلوگیرى کردنبازدارى کردن
 شدن مانع

ignite /ɪɡˈnaɪt/ set on fire یا گرفتن زدن ، آتشافروختن 

ignore /ɪɡˈnɔːr/ 
overlook, neglect, disregard;  

slight, snub, shun 
 نکرد یمحل، کمانگاشتن نادیده

 نکردن ، اعتنابه

illegal /ɪˈliːɡəl/ 
unlawful, illegitimate; 

forbidden, prohibited 
 ، غیرمجاز، نامشروعغیرقانونى

imbibe /ɪmˈbaɪb/ 
drink, gulp (down); absorb, 

assimilate 
)در فکر خود( ؛ ، آشامیدننوشیدن
 پذیرفتن
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 ترجمه مترادف کلمه

immortal /ɪˈmɔːrtl/ deathless, eternal  ،یرفناناپذجاودان 

impair /ɪmˈper/ damage, harm; hinder; vitiate آسیب؛ معیوب یا ناقص کردن 

impartiality 

/ɪmˈpɑːrʃələti/ 
objectivity, indifference غرضنظر، بیطرف، بییب 

impasse /ˈɪmpæs/ dead end گرفتاری سخت؛ بستبن 

impeccable 

/ɪmˈpekəbl ̩/ 

faultless, flawless, spotless, 

immaculate 
 و کمى؛ ب، بیگناه، معصومپاک

 ، کاملو نقص عیب، بىکاست

impede /ɪmˈpiːd/ obstruct, hinder شدن مانع، جلوگیرى کردن 

implication 

/ˌɪmpləˈkeɪʃən/ 

suggestion, result, 

consequence, ramification, 

repercussion 
 معنی )ضمنی(، داللت؛ اتهام

impress /ɪmˈpres/ 
affect, stir, rouse, inspire; 

amaze, astonish 
 ، اثر گذاشتنثیر قرار دادنأتتحت

improvident 

/ɪmˈprɑːvədənt/ 

wasteful, extravagant, 

profligate; imprudent 
 نگریندهفکر، ناآبى ؛ولخرج

incriminate 

/ɪnˈkrɪmɪneɪt/ 
involve; accuse به بستن ، گناهکردن متهم() 

incumbent 

/ɪnˈkʌmbənt/ 

essential, imperative; vital, 

compulsory, obligatory, 

crucial; holder, occupant 

؛ دارعهدهبایسته؛ ، ضروری
 متصدى، شاغل

  

 های زبانآموزش و مشاورۀ زبان انگلیسی برای آزمون کانال تلگرامی

 :وندیمهرداد زنگیه با نظارت استاد و زبان کنکورها
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 ترجمه مترادف کلمه

indolent /ˈɪndələnt/ 
lazy, inactive, inert; 

negligent, lax 
 آور؛ سستیآسا، تنتنبل

inefficacy 

/ˌɪnɛfɪ'keɪʃəs/ 

inability to produce the 

desired results 
 اثرىبى تأثیرى،بى

inept /ɪˈnept/ 

unskillful, incompetent; 

awkward, maladroit; 

unsuccessful 

کفایت؛ عرضه، ناالیق، بیبی
 ناجور، نامناسب

ingenuous 

/ɪnˈdʒenjuəs/ 

innocent, naive; frank, 

candid; inexperienced 
، ادهو س صاف؛ سرشت، نیکشریف

 دلریا، سادهبى

inhabit /ɪnˈhæbɪt/ 
live in, occupy; settle (in), 

populate; dwell in, reside in 
 در گزیدن در، سکونت بودن ساکن

inherent /ɪnˈhɪərənt/ 

inborn, innate, immanent, 

intrinsic; basic, fundamental; 

native 
 اساسی فطری، نهادى؛ زاد،درون

inimical 
harmful, injurious, 

pernicious, detrimental 
 آمیزوار، خصمدشمنمضر؛ 

innocuous 

/ɪˈnɑːkjuəs/ 

harmless, safe, innocent; 

eatable 
 زیانخطر، بىضرر، بىبى

insolent /ˈɪnsələnt/ 
rude, impolite, impudent, 

impertinent 
 حیا، بى، وقیحگستاخ

instigate /ˈɪnstɪɡeɪt/ 

encourage, persuade, urge, 

motivate, provoke, stimulate, 

prompt, arouse, induce, incite 

 [براى کارهاى بد یژهوبه]
 ، اغوا کردنبرانگیختن

inundate /ˈɪnʌndeɪt/ flood, deluge, submerge بردن ، زیر آبگرفتن سیل 

invaluable 

/ɪnˈvæljəbəl/ 

crucial, critical, vital, 

indispensable; precious 
 بهاگران ،پرارزش الزم؛
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 ترجمه مترادف کلمه

irrelevant /ɪˈrelɪvənt/ 

unrelated, unconnected, 

extraneous, impertinent; 

unimportant, insignificant, 

trivial 

 ربط، بىنامربوط

itinerant /aɪˈtɪnərənt/ 
traveling, wandering, 

nomadic; migrant 
 گردسیار، دوره

jealous /ˈdʒeləs/ 
desirous, envious, covetous; 

resentful 
 ؛ غیرتمندحسود، رشکمند

jolly /ˈdʒɑːli/ 
happy, merry, joyful, jocose; 

blithe 
، شاد، و خرم ، خوششنگول
 سرحال

judicious /dʒuːˈdɪʃəs/ 

smart, intelligent, sharp, 

keen, sensible, prudent, 

shrewd, astute, sagacious, 

perspicacious 

، مدبر، درست داراى قضاوت، عاقل
 باتدبیر، بادرایت

laconic /ləˈkɑːnɪk/ 
quiet, silent, reserved, 

reticent; concise, succinct 
 حرفکم

laudatory /ˈlɒːdətɔːri/ 
praising, complimentary, 

extolling, commendatory 
 یشگرانهستا آمیز،ستایش

lethal /ˈliːθəl/ 
deadly, fatal; poisonous; 

dangerous 
 مهلک، مرگبار

lethargy /ˈleθərdʒi/ 
laziness, passivity, weariness, 

inertia, indolence, fatigue 
؛ ، افسردگى، رخوتخوابناکى

 عالقگیحالی، بیبی

loyalty /ˈlɔɪəlti/ 

faithfulness, obedience, 

devotion, dedication, 

allegiance, adherence 

 ، صداقتوفادارى، باوفایى
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 ترجمه مترادف کلمه

lucid /ˈluːsɪd/ 
simple, cogent, coherent, 

articulate; clear; plain 
 طقىواضح، شفاف؛ منسجم؛ من

ludicrous /ˈluːdɪkrəs/ 

absurd, stupid, silly, 

ridiculous, foolish, insane, 

idiotic, inane, asinine, 

preposterous 

 ،پوچى آور )از شدتخنده
(، بدى و غیره ،بیهودگى
 آمیز، مضحکمسخره

lunatic /ˈluːnətɪk/ madman, maniac, imbecile مجنوندیوانه ، 

magnanimous 

/mægˈnænɪməs/ 

generous, benevolent, 

altruistic, philanthropic; 

forgiving 

دست، بزرگوار، بلندهمت، گشاده
 بخشنده

maim /meɪm/ 
injure, impair, disfigure, 

deform 
، کردن ، چالقکردن معلول

 ناتوانمند کردن

maintain /meɪnˈteɪn/ 
preserve, conserve, retain, 

sustain, perpetuate 
 ، نگهدارى کردنکردن حفظ

malevolent 

/məˈlevələnt/ 

hostile, vicious, malignant, 

malicious, vindictive 
 بدنهاد، نابکار، ، بدجنسبدخواه

manipulate 

/məˈnɪpjʊleɪt/ 

work, operate; exploit, direct; 

interfere with, tamper with 
 یکاردغل؛ کار بردن ( به)با دست

 کردن

mediate /ˈmiːdieɪt/ intervene; settle, resolve 
، دادن ، آشتىگرى کردنمیانجى
 کردن وساطت

menace /ˈmenəs/ 

danger, peril, hazard, threat; 

jeopardy; ominousness; 

annoyance, torment 
 تهدید، ارعابخطر؛ 

merit /ˈmerət/ 

worth, virtue, distinction; 

value, advantage, benefit, 

asset 
 ؛ خوبی، استحقاقشایستگى

meticulous 

/məˈtɪkjʊləs/ 

accurate, conscientious, 

diligent, scrupulous; 

fastidious 

، و پایبند جزئیات ، دقیقموشکاف
 وسواسى

mitigation 

/ˌmɪtəˈɡeɪʃən/ 
reduction, relief, alleviation تخفیف؛ تسکین 
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 ترجمه مترادف کلمه

molest /məˈlest/ harass, abuse شدن ، مزاحمکردن اذیت 

morbid /ˈmɔːrbɪd/ unhealthy, gloomy, dismal 
یش؛ اندمرگ؛ ، ناخوشبیمارگونه

 مخوف؛ گرفته

moribund 

/ˈmɑːrəbʌnd/ 
dying; waning, stagnating 

، زوال؛ روبهمرگ به ، نزدیکمردنى
 ناپویا

multitude 

/ˈmʌltətuːd/ 
mass, swarm; crowd, throng ؛ جمعیت، زیادى، انبوهىکثرت 

mundane /mʌnˈdeɪn/ 
uninteresting, routine, 

ordinary; worldly, earthly 
؛ پا افتاده ، پیشعادى، معمولى

 جهانى دنیوى، این
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 ترجمه مترادف کلمه

mutation 

/mjuːˈteɪʃən/ 

variation, modification, 

metamorphosis 
 تغییر؛ جهش

nefarious /nəˈferiəs/ evil, egregious; villainous رو، بدکار، شرنابکار، بدجنس 

nomad /ˈnoʊmæd/ migrant, wanderer, itinerant 
 خانه؛ گر، کوچچادرنشین

 بدوش

nonchalant 

/ˌnɑːnʃəˈlɑːnt/ 

calm, composed; indifferent, 

blasé 
 تفاوت؛ بیعالقهبى

obedient /əˈbiːdiənt/ 
dutiful, tame, docile; compliant, 

amenable, malleable 
 رزی ، سر به، مطیعبردارفرمان

obesity /oʊˈbiːsəti/ fatness, corpulence مرض( چاقی( 

obsolete /ˌɑːbsəlˈiːt/ 
outdated; ancient, antiquated, 

archaic, antediluvian 
، شده مهجور، کنار گذاشته

 ، بالاستفادهمتروک

obtain /əbˈteɪn/ 
get, acquire, come by; gain, earn, 

achieve, attain 
 آوردن ، فراهمکردن کسب

obviate /ˈɑːbvieɪt/ 
prevent, remove, get rid of, 

eliminate, preclude 
 کردن ، رفعکردن برطرف

obvious /ˈɑːbviəs/ 
clear, evident, manifest, 

apparent, conspicuous 
، ، بدیهى، روشنآشکار، واضح

 مشهود

omnipotent 

/ɑːmˈnɪpətənt/ 
almighty قادر مطلققادر متعال ، 

optimism 

/ˈɑːptəmɪzəm/ 
sanguinity ≠ pessimism بینیخوش 

ostensible 

/ɑːˈstensəbl/ 

showy, decorated, adorned, 

ostentatious 
 وانمودین، دادنى نشان
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 ترجمه مترادف کلمه

pacify /ˈpæsɪfaɪ/ soothe کردن ، دلجویىکردن آرام 

panacea /ˌpænəˈsiːə/ remedy, solution قطعى دارو، عالج نوش 

partial /ˈpɑːrʃl/ prejudiced, biases; incomplete 
؛ عالقمند؛ جانبدار سوگیر،
 جزئی

pariah /pəˈraɪə/ outcast, exile منفور آدم، طرد شده آدم 

penetrate /ˈpenətreɪt/ pierce, permeate 
، کردن ، رسوخنفوذ کردن

 کردن رخنه

penitent /ˈpenɪtənt/ regretful, remorseful کار، توبه، نادمپشیمان 

pensive /ˈpensɪv/ 
thoughtful, reflective, 

contemplative 
 ، محزوناندیشناکدر فکر، 

perjury /ˈpɜːrdʒəri/ 
giving false evidence/testimony, 

fabrication 
، دروغ شهادت [دادگاه]

 عمدى ، دروغدروغ گواهى

peruse /pəˈruːz/ examine, scan, scrutinize دقت( خواندن)به 

phlegmatic 

/flegˈmætɪk/ 
calm, composed متین، آرام 

plagiarize 

/ˈpleɪdʒəraɪz/ 
copy کردن ادبى سرقت 

plausible /ˈplɑːzəbl/ 
acceptable, possible, reasonable, 

feasible; rational, logical 
 ، شدنىمحتمل

posthumous 

/ˈpɑːstʃəməs/ 
after death از مرگ پس به وابسته 

ponder /ˈpɑːndər/ think about, contemplate فکر فرورفتن به 

posit /ˈpɑːzət/ 
theorize, hypothesize, propose; 

put 
 فرض کردن؛ قرار دادن

postpone 

/poʊsˈpoʊn/ 
delay, put off, defer انداختن تعویق به 

postulate 

/ˈpɑːstʃəleɪt/ 

suggest, propose, posit; assume, 

presume 
، مبنا قرار قرار دادن اصل
 دادن
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 ترجمه مترادف کلمه

precedent 

/ˈpresədənt/ 
example, prior instance/example مقدم؛ سابقه 

precocious 

/prəˈkəʊʃəs/ 
mature, gifted, talented, clever رسخود، پیش تر از سنپیشرفته 

precursor 

/prɪˈkɜːrsər/ 

forerunner, pioneer, antecedent; 

harbinger 
 پیشگام، جلودار

predetermined 

/ˌpriːdɪˈtɜːrmənd/ 
established in advance از قبل( مشخص شده( 

predict /prɪˈdɪkt/ forecast, anticipate, prognosticate ردنک بینىپیش /پیشگویى 

prejudice 

/ˈpredʒədəs/ 
bias, prejudgment, partiality 

(، منفى )معموالً  داورییشپ
 ، غرضتعصب

prevalent 

/ˈprevələnt/ 

common, widespread, 

commonplace, predominant, 

prevailing, rampant 
 رایج، گسترده

probe /proʊb/ look into, investigate, scrutinize کردن معاینه ؛کردن بررسی 

proceed 

/prəˈsiːd/ 
carry on, go on, continue دادن ( ادامهاز توقف )پس 

proclaim 
/prəˈkleɪm/ 

announce, state, declare, 

promulgate 
 اعالم کردن

procrastinate 

/proʊˈkræstɪneɪt/ 
postpone, delay action کردن تعلل 

profitable 
/ˈprɑːfɪtəbl/ 

useful, advantageous, beneficial, 

lucrative 
 ، سودآورپرمنفعت

profound 
/prəˈfaʊnd/ 

deep; complete 
عمیق؛ ]اندیشه[ پرمحتوا؛ کامل؛ 

 اساسی

prohibit 

/proʊˈhɪbət/ 
forbid, ban کردن ، قدغنکردن ممنوع 

proliferate 

/prəˈlɪfəreɪt/ 

grow rapidly, flourish, thrive, 

escalate, burgeon 
 ؛ تکثیر یافتنشدن پربار

prolific 

/prəˈlɪfɪk/ 
creative, productive, fertile ،پرکار بارور، پربار 

propagate 

/ˈprɑːpəɡeɪt/ 
spread ؛ پخش کردنپروراندن 

propound 

/prəˈpaʊnd/ 
suggest, offer, propose پیشنهاد کردن، مطرح کردن 
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 ترجمه مترادف کلمه

prosecute 

/ˈprɑːsɪkjuːt/ 
pursue; charge, accuse 

؛ ]قانون[ تحت کردن دنبال
 رد قرار دادنپیگ

pursue /pərˈsuː/ follow, chase کردن ، دنبالپیگیرى کردن 

qualify 

/ˈkwɑːləfaɪ/ 
be eligible یا کردن بودن واجد شرایط 

quench /kwentʃ/ satisfy, satiate [تشنگى] فرونشاندن 

raise /reɪz/ 
lift, elevate; increase; bring up, 

nurture, rear 
بلند کردن؛ زیادتر کردن؛ 

 پرورش دادن، تربیت کردن

rash /ræʃ/ 
hasty, reckless, impulsive; careless, 

heedless, imprudent 
، شتابزده]حرف یا عمل[ 

 واپر، بىمالحظه، بىنسنجیده

recline /rɪˈklaɪn/ lie back, lean back; relax, repose 
لمیدن، دراز کشیدن؛ استراحت 

 کردن

rectify /ˈrektəfaɪ/ correct, amend کردن ، تصحیحکردن الحاص 

refrain /rɪˈfreɪn/ 
avoid, eschew, shun, renounce, 

desist 
، ( خوددارى کردنmorf با)

 کردن اجتناب

refute /rɪˈfjuːt/ disprove; deny, reject, repudiate با دلیل( رد کردن؛ نپذیرفتن( 

remnant 

/ˈremnənt/ 
remainder, leftovers بقایامانده، پس 

replenish 

/rɪˈplenɪʃ/ 
refill, recharge کردن تکمیل /پر دوباره 

rescind /rɪˈsɪnd/ cancel, invalidate 
 ، باطل، لغو کردنکردن فسخ

 کردن

resemblance 

/rɪˈzembləns/ 
similarity, likeness, conformity همانندی، تشابه 

resent /rɪˈzent/ dislike, detest, begrudge 
، دلخور رنجیدنخوش نداشتن، 

 / بودنشدن

resign /rɪˈzaɪn/ leave, quit; vacate  ،کردن نظرصرفاستعفا دادن 
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 ترجمه مترادف کلمه

retain /rɪˈteɪn/ keep, preserve, maintain ندادن ، از دستنگهداشتن 

retrieve /rɪˈtriːv/ bring back, regain, recover بازیافتن، بازیابی کردن 

retrospective 

/ˌretrəˈspektɪv/ 
reflective نگرانه ، پسنگرانه گذشته 

reveal /rɪˈviːl/ disclose, expose, divulge دادن ، نشانآشکار کردن 

revive /rɪˈvaɪv/ refresh, restore, recover احیا کردنکردن ( زنده)دوباره ، 

ruthless /ˈruːθləs/ 
pitiless, cruel, callous; inflexible, 

implacable; savage 
 رحم؛ سرسختیبسنگدل، 

sanguine 

/ˈsæŋgwɪn/ 
hopeful, optimistic بین، امیدوارخوش 

scandal /ˈskændl/ 
shame, disgrace, outrage; libel, 

calumny 
 رسوایی، ننگ، بدنامی

scrutiny 

/ˈskruːtəni/ 
examination, inspection نگریموشکافی، ژرف 

sedentary 

/ˈsedənteri/ 
sitting, seated; inactive زیاد نشستن ، مستلزمنشسته 

shield /ʃiːld/ 
protect, cover, screen; save, 

safeguard, preserve, defend 
 کردن تفظاحم، کردن دفاع

shrink /ʃrɪŋk/ 
lessen, reduce, decrease, diminish, 

dwindle, decline 
 کاهش یافتن، کم شدن

skeptical 

/ˈskeptɪkəl/ 
doubtful, cynical تردیدگراىشکاک ، 

slander 

/ˈslændər/ 

malicious gossip, denigration, 

libel; smear, besmirch, taint; 

malign, disparage 

 ، تهمتزدن افترا؛ افترا، تهمت
 زدن

solicit /səˈlɪsət/ 
ask, beg, demand, plead with, 

appeal to, implore 
 کردن ، التماستقاضا کردن

spawn /spɒːn/ 

generate, engender, originate; 

cause, lead to, result in, initiate, 

induce, trigger 

 ،شدن موجب]با مفهوم منفی[ 
 وجود آوردن به
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 ترجمه مترادف کلمه

spontaneous 

/spɑːɑːnˈteɪniəs/ 
unplanned, impromptu 

، البداهه، فیخودجوش
 بالمقدمه

sporadic 

/spəˈrædɪk/ 

infrequent, irregular, periodic, 

scattered 
، ، منقطع، متفرقپراکنده

 ناپیوسته

stimulation 

/ˌstɪmjʊˈleɪʃən/ 
motivation, inspiration, impulse تحریک ،شانگیز 

sociable 

/ˈsoʊʃəbl/ 

friendly, warm, affable, gregarious; 

outgoing 

، مهربان؛ ، معاشرتىاجتماعى
 ، خونگرمیداشتندوست

strive /straɪv/ 
attempt, endeavor, venture; 

struggle, fight, battle 
 ، تقال کردن( کوشیدن)سخت

surplus 

/ˈsɜːrpləs/ 

excess, glut, surfeit, plethora; extra, 

additional; unwanted 
 ؛ اضافی، مازاد، باقیماندهاضافه

survive /sərˈvaɪv/ 
live, get through; remain, persist, 

endure, live on, persevere; outlive 
 ماندن ، زندهبه در بردن جان

susceptible 

/səˈseptəbəl/ 

subject to, prone to, liable to; 

vulnerable to 
 پذیرمستعد؛ آسیب

tendency 

/ˈtendənsi/ 
inclination, disposition رغبت، میل، تمایلگرایش ، 

tenet /ˈtenət/ 
principle, belief, doctrine; theory, 

idea 
 اصل، مبنا، انگاره

trace /treɪs/ find, discover, detect, unearth جویی کردندنبال کردن، پی 

transient 
/ˈtrænʃnt/ 

brief, passing, temporary, fleeting, 

transitory 
 ؛ زودگذرناپایدار، موقتى

tremendous 

/trɪˈmendəs/ 

huge, enormous, immense, bulky, 

massive, vast, gigantic, giant 
 انگیز؛ مهیب، هراسعظیم

trifle /ˈtraɪfəl/ nothing, trivial thing; small amount 
، ، امر جزئىیتاهمچیز کم

 ؛ کم، یک ذرهناچیز

trigger /ˈtrɪɡər/ prompt, provoke شدن انگیزاندن، موجب 
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 ترجمه مترادف کلمه

trim /trɪm/ 
decorate, adorn, ornament; shorten, 

abbreviate 
؛ کردن ، تزیینآراستن

 مختصر کردن

trite /traɪt/ commonplace, clichéd 

، پا افتاده ، پیشمبتذل
و  از لطف ، خالىمزهبى

 تازگى

  



  Fast Vocabوندیهای زبان                                      تألیف مهرداد زنگیهمع آزمونواژگان جا 

 

 
27 

 ترجمه مترادف کلمه

ubiquitous 

/juːˈbɪkwətəs/ 
everywhere, omnipresent حاضر جا همه 

unambiguous 

/ˌʌnæmˈbɪɡjuəs/ 
clear, evident واضح، نامبهم 

unanimous 

/juːˈnænəməs/ 
agreed, united  یرأهمبه اتفاق آرا؛ 

unruly /ʌnˈruːli/ wild, disorderly, disobedient ماننافر ناپذیر، ، لگامسرکش 

unscrupulous 

/ʌnˈskruːpjələs/ 

conscienceless, shameless, 

corrupt, dishonest 
 پروابى [اخالقى]وجدان، بى

urgent /ˈɜːrdʒənt/ 
persistent, earnest; pressing, 

critical, intense, extreme 
؛ مبرم [نیاز و غیره]، سمج
 فوری

utilize /ˈjuːtəlaɪz/ use, make use of بردن بکار 

vacant /ˈveɪkənt/ 
empty, unoccupied, available; 

blank 
 ، خالىتهى

vague /veɪɡ/ 

unclear, indistinct; hazy, dim, 

obscure, nebulous; ambiguous; 

uncertain 

، ، گنگ، نامشخصمبهم
 سربسته

vacillate /ˈvæsɪleɪt/ hesitate, waver, fluctuate 
؛ کردن نوسان؛ بودن دودل

 تلوتلو خوردن

verbose /vərˈboʊs/ 
talkative, wordy, voluble, 

garrulous; lengthy 
، ، طوالنىداراى اطناب

 درازگوى ؛درازگویانه

verdict/ ˈvɜːrdɪkt/ decision, decree  ]ىأ، رحکم]حقوق 

vicinity /vəˈsɪnəti/ 
neighborhood, region, zone; 

surroundings 
 همسایگىنزدیکی، مجاورت؛ 

vindicate 

/ˈvɪndɪkeɪt/ 
clear; free, discharge ؛ توجیه کردنکردن اتهام رفع 

violate /ˈvaɪəleɪt/ break, transgress, flout; damage 
 زیر پا گذاشتن، نقض]قانون[ 

 کردن

volatile /ˈvɑːlətəl/ changeable, variable  ،پذیر، دگرگونىثباتبىمتغیر 

vulnerable 

/ˈvʌlnərəbəl/ 
helpless, susceptible ؛ حساسمستعد پذیر؛یبآس 
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1. After learning the lawyer accepted a bribe, the committee decided

to ............... him and suspend his license. 

1) encounter 2) retaliate 3) underestimate     4) rebuke

2. To get a good grade on the researeh project, you must ............... your

report with provable facts. 

1) substantiate 2) interfere 3) inform 4) outline

3. The government will ............... any property that has been purchased

with money earned through illegal means. 

1) resist 2) avoid 3) seize 4) eliminate

4. If a ........... answer can provide the information requested, there is

no reason to bore a person with a long response. 

1) concise 2) logical 3) boundless 4) conceptual

5. Without an antidote to treat the patient, the poisonous snakebite

would prove ................ . 

1) vulnerable 2) massive 3) extreme 4) fatal

6. Since there is a huge ............ between the results of the first and

second experiment, the laboratory team will conduct a third test.

1) opposition 2) autonomy 3) discrepancy 4) randomness

7. We thought that the power cuts were temporary and would end but

we have now realized that this is a ............. problem and will never end. 

1) fragile 2) chaotic 3) memorable 4) perennial

8. By signing these papers, I agree to not .............. any of my company’s

financial records to anyone outside of my firm. 

1) victimize 2) divulge 3) articulate 4) authorize

9. Now that I have got another offer of employment, which sounds as

good as the earlier one, I am in a .......... as to which one to choose. 

1) necessity 2) dilemma 3) postponement     4) comparison

10. Stifling a yawn, Jackie covered her mouth as she listened to one of

her mother’s .......... stories about her childhood. 

1) widespread 2) literal 3) interminable 4) credible

شتر و این کتابچه )شامل لغات بی ترکاملبرای دانلود نسخۀ بروز و   

لغت با پاسخ تشریحی( به سایت  هایتست

مراجعه نمایید.
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   .است ۵ ینۀگز . پاسخ1

پروانه  وکرده  یختوبگرفت که او را  یمتصم یئتکرده، ه یافترشوه در یلوک ینکهپس از اطالع از ا»
 «ورد.در آ یق]وکالت[ اش را به حالت تعل

 ( مواجه شدن؛ رو در رو شدن1

 ( دست کم گرفتن3

 کردن؛ قصاص کردن ی( تالف2

 کردن؛ سرزنش کردن یخ( توب۵

  است. 1 ینۀگز . پاسخ2

مستند بات اثقابل یقگزارشتان را با حقا یستیشما با یقاتی،تحق ۀمناسب در پروژ ۀکسب نمر یبرا»
 .«یدساز

 و مدرک( اثبات کردن؛ مستند ساختن یل( )با دل1
 ( دخالت کردن2
 ( آگاه کردن، مطلع کردن3
( خالصه کردن۵

 است. 3 ینۀگز . پاسخ3

مصادره اند را شده یداریخر یرقانونیغ یهاراه یقول بدست آمده از طرکه با پ یامالک ۀدولت هم»
 «.خواهد کرد

 ( مقاومت کردن1
 کردن یف( مصادره کردن، توق3

 کردن ی( خوددار2
( حذف کردن۵

 است. 1 ینۀگز . پاسخ۵

رد با خسته کردن ف یبرا یلیاطالعات خواسته شده را فراهم کند، دل تواندیممختصر پاسخ  یکاگر »
 «وجود ندارد. یپاسخ طوالن یک

 ( مختصر1
 یکرانو حصر، ب حدیب( 3

 ی( منطق2
ی( مفهوم۵

 است. ۵ینۀ گز . پاسخ۴

 «خواهد بود.کشنده مار  یسم یشن یمار،درمان ب یپادزهر برا یکبدون »
 یرپذیب( آس1
 ید( شد3

 یم( حج2
( کشنده۵

 است. 3 ینۀگز . پاسخ6
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وم را س یشآزما یشگاه،آزما یماول و دوم وجود دارد، ت یشاتآزما یجنتا ینب یادیز یرتمغا ییکهآنجااز »
 «انجام خواهد داد.

 [ مخالفت، مقاومتto ۀ( ]با حرف اضاف1
 یخود مختار ( استقالل،2
 یناهمخوان یرت،[ تضاد، مغاbetween ۀ( ]با حرف اضاف3
 بودن ی( تصادف۵

 است. 3 ینۀپاسخ گز ینبهتر ی،خال یپس از جا between ۀ: با توجه به استفاده از حرف اضافنکته

 است. ۵ ینۀگز . پاسخ7

 یک ینا یافتیماکنون در یول یافت،بوده و خاتمه خواهند  یبرق موقت هاییکه قطع یمما تصور کرد» 
 .«یرفتنخواهد پذ یانز پابوده و هرگ یدائممشکل 

 ینازک نارنج یف؛( شکننده، ظر1
 یفراموش نشدن ی،ماندن یاد( به 3

 آرام( آشفته، نابسامان، نا2
یشگیهم ی،( دائم۵

 است. 2 ینۀگز . پاسخ8

مان موافقت خواهم به افراد خارج از شرکت یسند مال هرگونه یافشااسناد، من با عدم  ینا یبا امضا»
 «کرد.

 کردن ی( قربان1
 کردن یانوضوح ب( به3

 ( افشا کردن، برمال کردن2
دادن، اجازه دادن یار( اخت۵

 است. 2 ینۀگز . پاسخ۰

  یدوراهر سر ب یست،قبل یشنهادپ یخوببهام، که کرده یافتدر یگراستخدام د یشنهادپ یکاکنون که »
 «را انتخاب کنم، قرار دارم. یککدام ینکها

 ( لزوم، ضرورت، الزام1
 یانداز یرتأخ یق،( تعو3

 تنگنا ی،( دوراه2
یسه( مقا۵

 است. 3 ینۀگز . پاسخ1۰

 با داد،یگوش م اشیمادرش در مورد کودک ینشدنتمام یهااز داستان یکیبه  یجک یکههنگام»
 «را گرفت. اشیازهخم یپوشاندن دهان، جلو

 یجرا یع،( شا1
 یادکم و ز یب ،یاللفظتحت( 2
 کنندهآور، خستهماللت ی؛نشدنتمام یر،ناپذیان( پا3
 یکردنر( باو۵
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