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مقدمه
های مرجع پرتیراژترین کتاباز  یکی Absolutely Essential Words 504کتاب 
 ایکنکوره، کنکور سراسریمختلفی چون  یهاآزمون جهت برای آمادگیکه است 

، GRE ،SAT ،FCE ،PTE ،MSRT، EPT، آیلتس، تافل، کارشناسی ارشد و دکتری
MHLE ،TOLIMO ... است. حائز اهمیت و 

با ارایۀ ترجمۀ دقیق و روان لغات، جمات مثال و  کردیم تاشاین کتاب در 
، که اولین بار در «ایتنر»علمی  یادگیری روش و افزودن ۵۰۵های کتاب متن

با استقبال مخاطبان گرامی همراه و  کردیماز آن استفاده  Fast Vocabکتـاب 
از  در این کتاب را تسهیل کنیم. لغات و پایدارتر به خاطر سپردن هر چه بهتر د،ش

 راهمف یادگیری بهتر امکان استفاده کردیم تا (صفحه به صفحه) ایهترجمۀ مقابل
 شود.

 عبارتند از: های این کتابویژگیبرخی از 
ر د لغات:برای مرور و به خاطر سپردن لیست لغات جدید درس و جعبۀ ایتنر . ۱

در  خانۀ خالی ۶لغت( به همراه  ۱۱ابتدای هر درس، لیست لغات جدید درس )
 روش ایتنرها، جلو هر کدام از آنها ارائه گردیده است. اساس استفاده از این خانه

ترین روش برای به خاطر سپردن معنی لغات جدید ی بهترین و علمینوعبهاست که 
ادامه، نحوۀ استفاده از این روش توضیح داده شده است. در حافظۀ بلندمدت به 

 است.
 ،صفت، فعل، اسمنقش دستوری یعنی  لغات: (Part of Speech)نقش دستوری . ۱

، یا ... بودن یک کلمه. در این کتاب، بعد از هر لغت، نوع کلمه در حرف اضافه، قید
م اختصاری داخل پرانتز و بصورت اختصاری نمایش داده شده است. راهنمای عائ

 آورده شده است. ادامهدر 
الفبای فونتیک » IPAبعد از نقش دستوری هر لغت، تلفظ  لغات:تلفظ . ۳

آورده شده  ادامهدر  IPAآن ارائه شده است. راهنمای استفاده از تلفظ « المللیبین
 است.



انی مهم هر یک از معی هابعد از تلفظ هر لغت، مترادف لغات:های مترادف. ۵
 اند.آن قرار داده شدهمختلف 

های روان و دقیق لغات آورده شده در قسمت بعد، ترجمه لغات:ترجمۀ روان . ۵
ی اند. معاندر زبان انگلیسی آورده شده به ترتیب کاربرد آنهاها، است. این ترجمه

نی هر مع کاربرد کلیاند. همچنین، متفاوت از طریق عامت )؛( از یکدیگر جدا شده
ی زنکروشه ][ قرار داده شده که یکی از نقاط قوت کتاب است و در تستدر داخل 

 رسان است.و استفادۀ صحیح از لغات بسیار کمک
همراه ات بههایی از کاربرد لغ، مثالاین قسمتدر  :و ترجمۀ آنها های نمونهمثال. ۶

 ترجمۀ روان آنها آورده شده است.

 :دیتوجه کن رینکات ز بهبرای یادگیری هر چه بهتر لغات، 
 .دیریفراگ جملهرا در قالب  دیلغات جد دیکن ی. سع۱
 .بسپاریدبه خاطر  شانیها و متضادها. لغات را به همراه مترادف۱
در انجام  .دیکن مرور یمنظم و بطور اجمال یرا حتماً در فواصل زمان دی. لغات جد۳

ترین و پیشنهادی ما استفاده کنید تا ماندگارترین، اصولی روش ایتنراین کار، از 
 ترین روش به خاطر سپردن لغات را تجربه کنید.علمی

و  !در خواب یریادگی ای)و  نگیمانند کد ی،غاتیصرفاً تبل یها. به دنبال روش۵
 دیأیتاکنون ت یعلم دایبن چیها را هروش نیبودن ا یمؤثر و علم .دی( نروامثالهم

 نکرده است.
کار قادر  نی. با ادیریمتداول کلمات را فراگ یهاشهیپسوندها و ر شوندها،ی. پ۵

 .دیلغات ناآشنا را حدس بزن یبود معن دیخواه

 تنریا روش
قرار  استفادهمورد  ی پایدارریادگی یخانه است که براپنج ۀجعب کی تنریا ۀجعب

 یکه بر مبنااست  مطالب «سپردن خاطر به» علمی روش در واقع ،تنری. ادگیریم
 .شوندمی منتقل بلندمدت حافظۀ به مدتکوتاه حافظۀ ها ازآموخته ،آن



 یعلم اساس
 ۀافظبه حها آموختهانتقال  یبرا تکرارروش  نیدر مجموع ماندگارتر رنتیا ستمیس

 .کندیم شنهادپیرا  بلندمدت

.کندیعمل م یفراموش یمنحنبر اساس  تنریا روش

در جدول ایتنر کار روش
قرار داده شده است. روش کار بدین  خانه ۶در جدول باای هر درس، برای هر لغت 

 صورت است که:

کنید و زمانیکه معنی هر ترتیب مطالعه می، شما لغات جدید را بهروز اولدر -
لغت را بطور کامل یاد گرفتید، در خانۀ اول )از سمت چپ( آن، عامت تیک 

 دهید. سپس، این کار را برای لغات دیگر درس نیز انجام دهید.را قرار  ✔
تا حفظ  دیمرور کن ها راآن یهاجوابدرس دوم و  جدید لغات :دوم روزدر -

؛ و بعد از آنکه معنی هر لغت را بطور کامل یاد گرفتید، در خانۀ اول دیشو
را قرار دهید. در روز دوم، لغات درس اول را  ✔مربوط به آن، عامت تیک 

معنی لغات، مرور کنید. در  حدس زدننیز بایستی با استفاده از روش 
را در خانۀ دوم قرار  ✔صورتیکه معنی لغات را درست حدس زدید، عامت 

را وارد کرده و آن  ❌دانید، در خانۀ دوم عامت دهید. اگر معنی لغات را نمی
 مرور کنید.لغت را چند بار 

تا حفظ  دیمرور کن ها راآن یهاجوابدرس سوم و  جدید لغات :سوم روزدر -
؛ و بعد از آنکه معنی هر لغت را بطور کامل یاد گرفتید، در خانۀ اول دیشو

های اول را قرار دهید. در روز سوم، لغات درس ✔مربوط به آن، عامت تیک 
معنی لغات، مرور کنید.  زدنحدس و دوم را نیز بایستی با استفاده از روش 

را در خانۀ مربوطه  ✔در صورتیکه معنی لغات را درست حدس زدید، عامت 
را وارد  ❌دانید، در خانۀ مربوطه عامت قرار دهید. اگر معنی لغات را نمی

کرده و آن لغت را چند بار مرور کنید.



نیز انجام دهید و در هر روز، لغات  پنجمو روزهای چهارم همین روش را برای -
معنی لغات مرور کرده و  حدس زدنچند روز قبل را نیز با استفاده از روش 

 را وارد کنید. ❌یا  ✔ها از عامت در خانه
های مرور کرده و طبق روال روزهای قبل، عامت ما۱۰ُروز را در  خانۀ ششم-

توانید از قسمت را در خانۀ مربوطه قرار دهید. برای این منظور می ❌یا  ✔
Date «استفاده کنید.« تاریخ 

مشاهده  ❌پس از اتمام مرحلۀ ششم، در صورتیکه برای یک لغت عامت -
کنید، به همان تعداد به جدول، خانۀ خالی اضافه کرده و آن لغت را در می

عامت  ۶به  موردنظرانیکه برای لغت روزهای آتی مرور کنید. این کار را تا زم
 رسید، ادامه دهید.می ✔تیک 

: در صورتیکه معنی یک لغت را در روز اول مطالعۀ آن بلد هستید، در خانۀ توجه
ها و نکات مربوط به آن را وارد کنید؛ ولی حتماً مثال ✔ششم جدول عامت تیک 

 را مطالعه کنید.
نمود  تیعنا مااثر را به  نیا فیتأل قیکه توف مییگویخداوند را سپاس م ان،یدر پا
 یوطنان گرامکوچک به هم هرچند یم خدمتیکار توانسته باش نیبا ا میدواریو ام

 یواحدها یۀاز همکاران تاشگرمان در کل میدانیازم م ن،یم. همچنیکرده باش
مراحل چاپ کتاب را انجام  یزدنلمثا تیفیانتشارات جنگل که با دقت و ک

 کیکای یو بهروز تیموفق یم. ضمن آرزویکمال تشکر را ابراز کن دهند،یم
 و شنهادیم هرگونه پیاز شما تقاضا دار ،یگرام نیو مدرس انیداوطلبان، دانشجو

 یطارتبا یهاراه قیباشد را از طر دیاثر مف نیدر جهت بهبود ا تواندیکه م یانتقاد
.دیبگذار انیدر م ابا م ریز

۷۹ دادرمـ ؤلفان م
e-mail: mehrdad@fastzaban.com

www.FastZaban.com
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IPAراهنمای استفاده از تلفظ 

 کی( International Phonetic Alphabet :یسینگلا )به یالمللنیب یآوانگار یالفبا
 نیت. ااساستوار  )و یونانی( نیات الفبای یۀکه بر پا استآوانگاری  و نوشتاری ۀسامان
نشان دادن  یاستاندارد برا یالفبا کی عنوانبه یالمللنیب یآواشناس انجمن ۀلیسوب ،سامانه
تدوین  ۸۱۱۱ی شده و نخستین بار در سال گوناگون طراح یهادر زبان جادشدهیا یصداها

ارائه شده و در این بخش، آموزش  IPA، تلفظ لغات بصورت Fast 504شد. در کتاب 
 مربوط به چگونگی استفاده از این نظام آوایی آورده شده است.

(vowel)راهنمای تلفظ حروف صدادار 

IPA مثال معادل فارسی

/æ/ fat )ـَـت  ــَـ )ف
/ʌ/ cup )کوتاه« آ»و « اَ»بین  )کـاپ 
/ /1 hot )ْاهکوت« اُ» یا «آ»بین  )هـات 

/ʊ/ 
put )ْپوت(, book )ْبوک(,        should 

 )شودْ(
 کوتاه« ـو»

/ɪ/ or /i/ sit )ْسیت(, happy )ْکوتاه« ی»یا « یـ» )هَپی 
/e/ ten   ـ ـن()ت , head   ـ ـد()ه  ــ ـ )کوتاه( 

/ə/2 
farmer )فـارم ـر(, around )ـ  رَوْنْد(, 

cinema2 )سیـن مـا( 
ــ ـ )صدایی کوتاه بین ـ  
و ـَـ که بصورت حلقی 

شود.(تلفظ می

/ :(r)/ term )تـ رم(, girl )گـ رل(, turn )ـ رْن  ــ ـ کشیده )ت
/ :/ farm )کشیده« ا»یا « آ» )فـارْم 

/i:/ 
he )هـی(, team )تیـم(, see )سـی(,
scheme )سـْکیـم(, chief )چـیـف(

کشیده« ی»یا « یـ»

/ɔ:/3
launch )لـانچ(, raw )راا(, tall )ْتـال(,

born )ْبـُورن(, four )فـُـور(
کشیده« ـا»یا « ـُـو»

/u:/ 
zoom مْ(و)ز , you )یـو(, true )ت ـرو(,

brute )ْبـ روت(
کشیده« وـ»



 

 

/ɔɪ/ boy )ْـُـی  ـُیْ )کـُیـْن( coin ,)ب

/aɪ/ 
mind )مایْـند(, cry )ْرای  fine         ,)کـ 

 )هـایْ( high ,)پـاْی( pie ,)فایْـن(
 «ایْ»یا « آیْ»

/eɪ/ 
say )ْسـ ی(, name )نـ ْیـم(,          rain 

ـْت( eight ,)ر یـنْ(  )ا ی
 «ـ ی»یا « ا ی»

/aʊ/ cow )ْکـَو(, out )ـَـوْ»یا « اَوْ» )اَوْت» 
/oʊ/ or 

/əʊ/4 

cold )کـُوْلد(, boat )ْبـُْوت(,        blow 

ـُوْ( ـُوْم( home ,)ب ل  )ه
 یا« اُو»
حلقی« و- »  

/ɪə/ near )نیـ ر(, deer )ـ  » )دیـ ر  «یـ
/ʊə/ sure )ـوئـ » )شـوئ ر» 
/ ə/5 hair )ـ ـ ر/ هـ ر ـ ر( fare ,)ه ـ ر/ ف  «ـ ـــ ـ» )فـ 

 
 (consonant)صدا راهنمای تلفظ حروف بی

IPA معادل فارسی مثال 
/b/ bad )بـَد(, cab )ب )کـَب 
/d/ dog )داگ(, friend )د )فـ ر نـْد 
/f/ fast )فـَْست(, photo )ْفـ وْتـ و(, puff )ف )پاف 
/g/ glad )گ ـلَـد(, rag )گ )رَگ 
/h/ hard )ه/ هـ )هـارْد 
/k/ key )کـی(, cat )کـَت(, school )ک )ْسکـول 
/l/ leg )ل ـگ(, flat )ف ـَلت(, hill )ل )هیـل 

/m/ man )مَن(, form )م )فُـرْم 
/n/ neck )ک  ن )فـَن( fan ,)نـ 

/ŋ/ ring (ْرینْـگ) , single )از داخل « نْـگْ » )سیْنـگْگ ل
 بینی

/p/ pen )پ )پ ـن 
/r/ red )ر )ر د 



 

 

/s/ sit )سیت(, miss )ْمیـس(, cell )س )س ـل 
/ʃ/ ship )ْشـیپ(, chef )ش )ش ـف 
/t/ test )ـْت  ت )ت س
/tʃ/ teach )چ )تیـچ 
/θ/ bath )ث )بَـث 
/ð/ mother )د»و « ذ»بین  )ماذ ر» 
/v/ view )و )ویـو 

/w/ work )و رک(, when )و ن( 
عربی یا « و»

 در زبان آبتلفظ 
 «وآ»کُردی: 

/y/ yes )ی ـس(, uniform )ی )یونیفُـرم 
/z/ zoo )زو(, pens )ْپ ـنـز(, buzz )ز )بـاز 
/ʒ/ pleasure )ژ )پ ـل ژ ر 

/dʒ/ jump )جـامپ(, gem )ج )ج ـم 
 

 :توضیحات
 شود.استفاده می« ــا» //:از  //بجای  آمریکایی. در انگلیسی ۸
تلفظ  «ـآ»استفاده شود، بایستی آن را بصورت  انتهای یک کلمهدر  /ə/. در صورتیکه از ۲

 کنیم.
کشیده « ــا» //:را بصورت کشیده « ـُـو» /ɔ/:در اغلب موارد  ییآمریکا. در انگلیسی ۳

 آورده شود. rحرف  /:ɔ/کنند، بجز در مواردیکه بعد از تلفظ می
۴ ./əʊ/  و  بریتانیاییدر انگلیسی/ʊ/o  رود.بکار می آمریکاییدر انگلیسی 
 شود.استفاده می /e/از  /ə/بجای  آمریکایی. در انگلیسی ۵

  



 

 

 های اختصارینشانهعائم و 

 معادل فارسی انگلیسی عامت اختصاری

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 انگلیسی آمریکایی 
BrE British English انگلیسی بریتانیایی 

 
 
 

 

 

سایت برای دریافت نمونه سؤاات با پاسخ تشریحی، به وب

www.FastZaban.com یا کانال تلگرامی ما 
t.me/FastZaban .مراجعه نمائید 



 

 

 :از همین مؤلف
)راهنمای جامع درک مطلب  Fast Reading پرفروش کتاب

 ششم()چاپ  های زبان(آزمون
 

 

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

ازم برای  هایرتاهمتشکیل شده که هر یک از آنها بر روی یکی از  شبخ ۷این کتاب از 
رت بصو های کتاببخشیک از  هر .کندآزمون تمرکز می تسؤااانواع مختلف  پاسخ به

 هاترجمۀ کامل متن ،نمونه سؤاات با پاسخ کاماً تشریحیو  ارائه گردیده نامهدرسیک 
 ست.ادر آن گنجانده شده  زبان هایلغات مهم آزمونهمراه به
 

ه توانید بها و مطالب آموزشی میهای ما و دریافت نمونه سؤاات آزمونبرای تهیۀ کتاب
 مراجعه نمایید. (www.FastZaban.com)وبگاه اینترنتی ما به نشانی 
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LESSON 1 

 

                         Date:  

                     abandon  

                     keen  

                     jealous 

                     tact 

                     oath 

                     vacant 

                     hardship 

                     gallant 

                     data 

                     unaccustomed 

                     bachelor 

                     qualify 

 

1. abandon (v.) /əˈbændən/ desert; leave without planning to 

come back; quit 

a. When Roy abandoned his family, the police went looking for 

him. 

b. The soldier could not abandon his friends who were hurt in 

battle. 

c. Because Rose was poor, she had to abandon her idea of 

going to college. 

2. keen (adj.) /kiː / sharp; eager; intense; sensitive 

a. The ut he ’s keen knife cut through the meat. 

b. My dog has a keen sense of smell. 

c. Bill’s keen mind pleased all his teachers.  



 

 

2 

 درس اول

 )از( کردن نظرصرف ؛کردن رها. ۸ مضیقه گرفتاری، سختی، .۷

 مؤدب ؛زادهنجیب شجاع؛ داور، .۱
 (زنان به نسبت ویژهبه)

حساس؛  شدید؛ مشتاق؛ بُرّنده؛ تیز،. ۲
 تیزهوش

 باغیرت غیرتمند، حسود؛ .۳ حقایق معلومات، اطاعات، ،هاداده .۹

 فراست ماحظه، تدبیر، درایت، .۴ غیرعادی عجیب، ؛(به) ناآشنا .۸۱

 فحش ناسزا، قسم؛ سوگند، .۵ مرد مجرد. ۸۸

 ؛بودن شرایط واجد داشتن، صاحیت. ۸۲
 یافتن راه بعد دور به [مسابقات در]

 وکهمتر ؛متصدیبی نشده؛ اشغال خالی؛ .۶

 

 )از( کردن نظرصرف از؛ کشیدن دست کردن، رها .1
 ، پلیس به جستجوی او پرداخت.ترک کرداش را خانواده« روی»الف. وقتی 

 .رها کندب. سرباز نتوانست دوستان مجروحش را در جنگ به حال خود 
 .نظر کندصرففقیر بود، مجبور شد از رفتن به دانشگاه « رُز»ج. از آنجاییکه 

 تیزهوشحساس؛  شدید؛ مشتاق؛ نده؛بُر تیز،. 2
 گوشت را برید. ،قصاب تیزالف. چاقوی 

 دارد. یقوب. سگ من حس بویایی 
 بردند.او لذت می تیزهوشیاز « بیل»ج. همۀ معلمان 
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3. jealous (adj.) /ˈdʒeləs/ afraid that the one you love might 

prefer someone else; wanting what someone else has 

a. A detective was hired by the jealous widow to find the 

boyfriend who had abandoned* her. 

b. Although my neighbor just bought a new car, I am not 

jealous of him. 

c. Being jealous, Mona would not let her boyfriend dance with 

any of the cheerleaders. 

4. tact (n.) /tækt/ ability to say the right thing 

a. My au t e e  hu ts a o e’s feeli gs e ause she al a s 
uses tact. 

b. By the use of tact, Janet was able to calm her jealous* 

husband. 

c. Your friends will admire you if you use tact and 

thoughtfulness. 

5. oath (n.) /əʊθ US oʊθ/ a promise that something is true; a 

curse 

a. The president will take the oath of office tomorrow. 

b. In court, the witness took an oath that he would tell the 

whole truth. 

c. When Terry discovered that he had been abandoned,* he let 

out an angry oath. 

6. vacant (adj.) /ˈ eɪkənt/ empty; not filled 

a. Someone is planning to build a house on that vacant lot. 

b. I put my coat on that vacant seat. 

c. When the landlord broke in, he found that apartment 

vacant. 

 

  

مؤلف پرفروشترین کتابهاى منبع آزمونهاى ارشد و دکترى در ایران گروه آموزشى استاد مهرداد زنگیه وندى

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى                             www.FastZaban.com ارائه دهنده محصوالت باکیفیت آموزشى
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 باغیرت غیرتمند، حسود؛ .3
را که رهایش کرده  پسرشدوستکارآگاهی را به خدمت گرفت تا  حسود زنبیوهالف. 

 بود، پیدا کند.
 کنم.نمی حسادتام اخیراً یک ماشین جدید خریده، به او همسایه با وجود اینکهب. 
از لیدرهای  یکیچهداد با اجازه نمی پسرشدوستبه  حسادتاز روی « مُنا»ج. 

 تماشاچیان برقصد.

 فراست ماحظه، تدبیر، درایت، .4

 کند.عمل می درایترنجاند، چون همیشه با الف. عمۀ من هرگز کسی را نمی
 خود توانست شوهر حسودش را آرام کند. تدبیربا « جَن ت»ب. 

 د.رکتحسین خواهند رفتار کنید، دوستانتان شما را  مدبرانهج. اگر شما باماحظه و 

 فحش ناسزا، قسم؛ سوگند، .5

 د.رکیاد خواهد  سوگندفردا  جمهوررئیسالف. 
 حقیقت را بیان کند. خورد که همۀ قسمدر دادگاه، شاهد  ب.

 .ناسزا گفت عصبانیت، از روی اندفهمید که او را ترک کرده« ت ری» ج. وقتی

 متروکه ؛متصدیبی نشده؛ اشغال خالی؛. 6

 ای بسازد.خانه خالی زمینقصد دارد در آن  شخصیالف. 
 گذاشتم. خالیم را روی آن صندلی تب. ک
 ت.اس خالیمتوجه شد که آنجا  ،در را شکست و وارد آپارتمان شد خانهصاحبوقتی  ج.

 

  

مؤلف پرفروشترین کتابهاى منبع آزمونهاى ارشد و دکترى در ایران گروه آموزشى استاد مهرداد زنگیه وندى

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى                             www.FastZaban.com ارائه دهنده محصوالت باکیفیت آموزشى



 Fast 504                                                                                درس اول 

 

 

5 

 7. hardship (n.) /ˈh ː dʃɪp/ something that is hard to bear; 

difficulty 

a. The fighter had to face many hardships before he became 

champion. 

b. Abe Lincoln was able to overcome one hardship after 

another. 

c. On account of hardship, Bert was let out of the army to take 

care of his sick mother. 

  8. gallant (adj.) /ˈɡælə t/ brave; showing respect for women 

a. The pilot swore a gallant oath* to save his buddy. 

b. Many gallant knights entered the contest to win the 

princess. 

c. Ed is so gallant that he always gives up his subway seat to 

a woman. 

  9. data (n.) /ˈdeɪtə, ˈd ːtə/ facts; information 

a. The data about the bank robbery were given to the F.B.I. 

b. After studying the data, we were able to finish our report. 

c. Unless you are given all the data, you cannot do the math 

problem. 

  10. unaccustomed (adj.) /ʌnəˈkʌstəmd/ not used to something 

a. Coming from Alaska, Claude was unaccustomed to 

Flo ida’s heat. 
b. The king was unaccustomed to having people disobey him. 

c. Unaccustomed as he was to exercise, Vic quickly became 

tired. 

  11. bachelor (n.) /ˈ ætʃələr/ a man who has not married 

a. My brother took an oath* to remain a bachelor. 

b. In the movie, the married man was mistaken for a bachelor. 

c. Before the wedding, all his bachelor friends had a party. 
 

مؤلف پرفروشترین کتابهاى منبع آزمونهاى ارشد و دکترى در ایران گروه آموزشى استاد مهرداد زنگیه وندى

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى                             www.FastZaban.com ارائه دهنده محصوالت باکیفیت آموزشى
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 مضیقه گرفتاری، سختی، .7
 زیادی روبرو شود. هایسختیکه قهرمان شود مجبور بود با الف. مبارز قبل از این

 یکی پس از دیگری غلبه کند. مشکاتشتوانست بر  «۸لنآبراهام لینکُ»ب. 
 از ارتش خارج شد تا از مادر بیمارش مراقبت کند. مشکاتبخاطر « ب رت»ج. 

 (زنان به نسبت ویژهبه) مؤدب ؛زادهنجیب شجاع؛ داور، .8
 قسم خورد که دوست صمیمی خود را نجات دهد. شجاعانهالف. خلبان 
 بسیاری در مسابقه شرکت کردند تا پرنسس را به دست آورند. دلیرهای ب. شوالیه

 د.دهاست که همیشه صندلی خود را در مترو به زنان می دبمؤآنقدر  «ا د»ج. 

 حقایق معلومات، اطاعات، ،هاداده. 9

 ارائه شد.ی آبیسرقت بانک به ا ف یاتجزئالف. 
 ، ما توانستیم گزارش را تکمیل کنیم.یاتجزئب. پس از بررسی 

ه شما را ب هادادهریاضی را حل کنید مگر اینکه تمامی  مسئلهتوانید یک شما نمی ج.
 بدهند.

 غیرعادی عجیب، ؛(به) ناآشنا .11

 .عادت نداشتاز آاسکا آمده بود، به گرمای فلوریدا « کاود» که آنجا ازالف. 
 بود که کسی از او نافرمانی کند. غیرعادیب. برای پادشاه 

 زود خسته شد. ،عادت نداشتبه ورزش  «ویک» از آنجا که ج.

 مرد مجرد .11

 بماند. مجردالف. برادرم قسم خورد که 
 است. مجردهل، متأ کردند که آن مردفکر می ب. در فیلم، اشتباهاً

 گرفتند. مهمانیاو  مجرددوستان  ج. قبل از عروسی، همۀ

  

                                                            
را  داریلغو برده( بود که فرمان ۸۱۶۸-۶۵جمهور آمریکا )( شانزدهمین رئیس۸۱۱۹-۶۵) آبراهام لینکلن ۸

 صادر کرد.

مؤلف پرفروشترین کتابهاى منبع آزمونهاى ارشد و دکترى در ایران گروه آموزشى استاد مهرداد زنگیه وندى

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى                             www.FastZaban.com ارائه دهنده محصوالت باکیفیت آموزشى
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12. qualify (v.) /ˈk ːlɪfaɪ/ become fit; show that you are able

a. I am trying to qualify for the job that is now vacant.*

b. “i e Pauli e a ’t a  a tu e, she is su e that she ill
never qualify fo  the ɑi ls’ Cho us. 
c. You ha e to e talle  tha  5’5  to qualify as a policeman in

our town. 

منبع آزمونهاى ارشد و دکترى در ایران مؤلف پرفروشترین کتابهاى وندى زنگیه آموزشى استاد مهرداد گروه

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى   www.FastZaban.com آموزشى محصوالت باکیفیت ارائه دهنده



Fast 504      اولدرس 

8

یافتن راه بعد دور به( مسابقات در) بودن؛ شرایط واجد داشتن، صاحیت .11
 .ان دهمنشبرای شغلی که هنوز باتصدی است  شایستگی خود راالف. سعی دارم که 

تواند ت بخواند، مطمئن است که هرگز نمیتواند درسنمی« پائولین» ب. از آنجاییکه
 .شودگروه سرود دختران  وارد
متر( سانتی ۸۶۷) فوت ۵/۵ازم برای پلیس شدن در شهر ما داشتن قد باای  شرط ج.

 متر[سانتی ۳۱.۴۱]هر فوت =  است.

ایران در دکترى و ارشد آزمونهاى منبع کتابهاى پرفروشترین مؤلف وندى زنگیه مهرداد استاد آموزشى گروه

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى                             www.FastZaban.com آموزشى باکیفیت محصوالت دهنده ارائه
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LESSON 1 

Words in Use 

Read the following passage to see how the new words are used 

in it. 

My Brother, the Gentleman 

   The story of Sir Walter Raleigh, who spread his cloak on the 

ground to keep Queen Elizabeth from the hardship of crossing a 

muddy puddle, can qualify that nobleman for an award as a man 

of tact and good breeding. My brother Kenny, a bachelor with a 

keen interest in history, was impressed by that anecdote and 

thought he might demonstrate his excellent upbringing in a 

parallel situation. Accordingly he decided to abandon his subway 

seat in favor of a woman standing nearby.  

   Although unaccustomed to such generous treatment, the 

ou g o a  as pleased to a ept Ke ’s ki d offe . 
However, her jealous boyfriend swore an oath under his breath 

because he thought my brother was flirting with his girlfriend. I 

do ’t ha e a  data on the number of young men who get into 

similar trouble as a result of a gallant gestu e, ut it’s p o a l  
one in a thousand. Poor Kenny! He pointed to the now vacant 

seat. 

منبع آزمونهاى ارشد و دکترى در ایران مؤلف پرفروشترین کتابهاى وندى زنگیه آموزشى استاد مهرداد گروه

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى   www.FastZaban.com آموزشى محصوالت باکیفیت ارائه دهنده
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 متن درس اول

 من محترم برادر
 چالۀ از ملکه شدن رد تا کرد پهن زمین روی را خود شنل که «۸رالی والتر س ر» داستان   
 کی عنوانبه جایزه کسب لیاقت نجیب مرد این که دهدمی نشان نباشد، سخت آلودگل
 دارد، تاریخ به شدیدی عاقۀ که «ک نی» من مجرد برادر. دارد را مؤدب و بانزاکت مرد

 در را خود ادۀالعفوق تربیت هم او که افتاد فکر این به و گرفت قرار حکایت این تأثیر تحت
 به ار شاصندلی مترو، در که گرفت تصمیم دلیل همین به. دهد نشان مشابه شرایطی
 .بود ایستاده کنارش که بدهد خانمی

 نهادپیش که بود مایل ولی ،نداشت عادت ایجوانمردانه رفتار چنین به جوان خانم اگرچه   
 کردمی خیال چون دادمی فحش لب زیر او غیرتی پسردوست اما. بپذیرد را «ک نی» صمیمانۀ

 که جوانی مردان تعداد مورد در. بیاورد دست به را او دختردوست دل خواهدمی برادرم که
 حتمالا اما ندارم اطاعی شوند،می گرفتار مشکاتی چنین به جوانمردانه کار یک بخاطر

 .کردمی اشاره خالی صندلی به او! «ک نی» بیچاره. است هزار در یک آن
 

 
 

                                                            
ه ب ملکه الیزابت اولی بود که تحت حمایت پژوه و سیاستمدار انگلیس( جهان۸۵۵۲-۸۶۸۱) والتر رالی ۸

 را به ارمغان آورد. زمینیسیبو  تنباکوآمریکای شمالی و آمریکای جنوبی سفر کرده و از آنجا 

مؤلف پرفروشترین کتابهاى منبع آزمونهاى ارشد و دکترى در ایران گروه آموزشى استاد مهرداد زنگیه وندى

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى                             www.FastZaban.com ارائه دهنده محصوالت باکیفیت آموزشى
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LESSON 2 

 

                         Date:  

                     corpse  

                     conceal 

                     dismal 

                     frigid 

                     inhabit 

                     numb 

                     peril 

                     recline 

                     shriek 

                     sinister 

                     tempt 

                     wager 

 

1. corpse (n.) /kɔː ps/ a dead body, usually of a person 

a. When given all the data* on the corpse, the professor was 

able to solve the murder. 

b. The corpse was laid to rest in the vacant* coffin. 

c. An oath* of revenge was sworn over the corpse by his 

relatives. 

2. conceal (v.) /kən'si:l/ hide 

a. Tris could not conceal his love for Gloria. 

b. Count Dracula concealed the corpse* in his castle. 

c. The money was so cleverly concealed that we were forced 

to abandon* our search for it. 

  

مؤلف پرفروشترین کتابهاى منبع آزمونهاى ارشد و دکترى در ایران گروه آموزشى استاد مهرداد زنگیه وندى

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى                             w w w .FastZaban.com ارائه دهنده محصوالت باکیفیت آموزشى
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 درس دوم

 جنازه ،جسد .۸ خطر .۷
 کردن مخفی کردن، پنهان .۲ دادن تکیه کشیدن؛ دراز ،خوابیدن .۱

 ی؛ ]هوا[ ابردلگیر تاریک؛ .۳ ؛ فریاد، جیغجیغ زدن .۹

 سرد [رفتار] منجمد؛ سرد، بسیار .۴ وحشتناک نابکار؛ خبیث، شرور، .۸۱

 در بودن ساکن در، کردن زندگی .۵ ردنک تطمیع ،وسوسه کردن .۸۸

 واج و هاج مبهوت، کرخت؛ ،حسبی .۶ بندیشرط. ۸۲

 
 جنازه جسد، .1

به پروفسور ارائه شد، او توانست ماجرای قتل  جسدالف. وقتی تمامی اطاعات در مورد 
 را حل کند.

 را در تابوت خالی قرار دادند. جنازهب. 
 او قسم خوردند که انتقام بگیرند. جسدخویشاوندان بر سر  ج.

 کردن مخفی کردن، پنهان .1

 .پنهان کندرا  «گلوریا»اش به نتوانست عاقه «ت ر س»الف. 
 .مخفی کرداش جسد را در قلعه «دراکوا»ب. کُنت 

 که ناچار شدیم دست از جستجو برداریم. مخفی کرده بودندهوشمندانه  آنچنانپول را  ج.
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3. dismal (adj.) /'dɪzməl/ dark and depressing 

a. When the weather is so dismal, I sometimes stay in bed all 

day. 

b. I am unaccustomed* to this dismal climate. 

c. As the dismal epo ts of the ele tio  a e i , the se ato ’s 
friends tactfully* made no mention of them. 

4. frigid (adj.) /ˈf ɪdʒɪd/ very cold 

a. It was a great hardship* for the men to live through the frigid 

winter at Valley Forge. 

b. The jealous* bachelor* was treated in a frigid manner by his 

girlfriend. 

c. I side the ut he ’s f eeze  the te pe atu e as frigid. 

5. inhabit (v.) /in'hæbɪt/ live in 

a. Eskimos inhabit the frigid* part of Alaska. 

b. Because Sidney qualified,* he was allowed to inhabit the 

vacant* apartment. 

c. Many crimes are committed each year against those who 

inhabit the slum area of our city. 

6. numb (adj.) /nʌm/ without the power of feeling; deadened 

a. My fingers quickly became numb in the frigid* room. 

b. A numb feeling came over Mr. Massey as he read the 

telegram. 

c. When the nurse stuck a pin in my numb leg, I felt nothing. 

7. peril (n.) /'perəl/ danger 

a. The hunter was abandoned* by the natives when he 

described the peril that lay ahead of them. 

b. There is great peril in trying to climb the mountain. 

c. Our library is filled with stories of perilous adventures. 
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 ابری؛ ]هوا[ دلگیر تاریک؛ .3
 مانم.است، کل روز را در رختخواب می گرفتهاینقدر الف. گاهی اوقات که هوا 

 عادت ندارم. ابری وهوایآبب. من به این 
از انتخابات رسید، دوستان سناتور از روی تدبیر حرفی  ایکنندهناراحتوقتی خبرهای  ج.

 از آن نزدند.

 سرد( رفتار) منجمد؛ سرد، بسیار. 4

 افراد بسیار سخت بود. آن برای «فورج» ۀدر سردزمستان  الف. زندگی در
 کرد.برخورد با او  سردیآن پسر مجرد حسود به  دختردوست ب.

 بود. بسیار سردج. دمای داخل فریزر قصاب 

 در بودن ساکن در، کردن زندگی .5

 .کنندزندگی میسرد آاسکا  الف. اسکیموها در منطقۀ
سکونت واجد شرایط بود، به او اجازه دادند در آن آپارتمان خالی  «سیدنی»ب. چون 

 .کند
یادی جنایات ز ساکن هستندا هر ساله علیه افرادی که در مناطق فقیرنشین شهر م ج.

 دهد.رخ می

 واج و هاج مبهوت، کرخت؛ حس،بی. 6

 شد. حسبیالف. در آن اتاق سرد، انگشتان من سریع 
 ماند. ج و واجها خواندن پیغامبعد از « مَسی»ب. آقای 

  من فرو کرد چیزی احساس نکردم. حسبیج. وقتی پرستار سوزن را در پای 

 خطر .7
 ند.بومیان او را تنها گذاشت پیش روی آنهاست، خطریکه چه  الف. وقتی شکارچی گفت

 زیادی دارد. خطراتب. تاش برای باا رفتن از کوه 
 است. خطرناکبا ماجراهای  هاییداستانما پر از  ج. کتابخانۀ
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   8. recline (v.) /rə'klaɪn/ lie down; stretch out; lean back 

a. Richard likes to recline in front of the television set. 

b. After reclining on her right arm for an hour, Maxine found 

that it had become numb.* 

c. M  dog’s g eatest pleasu e is to recline by the warm 

fireplace. 

   9. shriek (v., n.) /ʃ iːk/ scream 

a. The maid shrieked when she discovered the corpse.* 

b. With a loud shriek, Ronald fled from the room. 

c. Facing the peril* of the waterfall, the boatman let out a 

terrible shriek. 

10. sinister (adj.) /ˈsɪnɪstər/ evil; wicked; dishonest; frightening 

a. The sinister plot to cheat the widow was uncovered by the 

police. 

b. When the bank guard spied the sinister-looking customer, 

he drew his gun. 

c. I was frightened by the sinister shadow at the bottom of 

the stairs. 

11. tempt (v.) /tempt/ try to get someone to do something; test;  

invite 

a. A banana split can tempt me to break my diet. 

b. The sight of beautiful Louise tempted the bachelor* to 

change his mind about marriage. 

c. Your offer of a job tempts me greatly. 

12. wager (n.) /ˈ eɪdʒər/ bet 

a. I lost a small wager on the Super Bowl. 

b. After winning the wager, Tex treated everyone to free 

drinks. 

c. It is legal to make a wager in the state of Nevada. 
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 دادن تکیه کشیدن؛ دراز خوابیدن، .8
 .لم بدهددوست دارد که جلوی تلویزیون  «ریچارد»الف. 

 متوجه شد که دستش «اکسینم»روی دست راستش،  تکیه دادنب. بعد از یک ساعت 
 شده است. حسبی
 جلوی شومینه گرم است. دراز کشیدنکار برای سگ من  ترینبخشلذتج. 

 غیج اد،یفر؛ جیغ زدن .9

 .جیغ کشید پیدا کرد،الف. وقتی خدمتکار جسد را 
 از اتاق فرار کرد. فریاد بلندبا یک  «رونالد»ب. 

 .کشیدوحشتناکی  فریادج. قایقران تا با خطر آبشار روبرو شد، 

 وحشتناک نابکار؛ خبیث، شرور، .01
 پرده برداشت. زنبیوهبرای فریب  شیطانی الف. پلیس از نقشۀ

 اش را درآورد.شد، اسلحه شرور ظاهراًآن مشتری مور بانک متوجه مأ هنگامیکهب. 
 ترسیدم.می پلهراهپایین  وحشتناکج. من از سایۀ 

 کردن اغوا کردن، تطمیع کردن، وسوسه .00
 که رژیمم را بشکنم. وسوسه کندموز ممکن است مرا  هایبستنی با تکهالف. یک 

که نظرش را در مورد ازدواج  برانگیختمرد مجرد را  ،زیبا «لوئیس»ب. دیدن روی 
 تغییر دهد.

 .کندوسوسه میمرا  واقعاًشما  کارج.  پیشنهاد 

 بندیشرط .02
 سوپرجام فوتبال مبلغ کمی را باختم. بندیشرطالف. من در 

 همه را به صرف نوشیدنی رایگان مهمان کرد. بندیشرطبعد از پیروزی در « ت کس»ب. 
 قانونی است. «وادان »در ایالت  بندیشرطج. 
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LESSON 2 

Words in Use 

Read the following passage to see how the new words are used 

in it. 

Terror in the Cemetery 

   I like to bet on anything that is exciting, so when my friends tried 

to tempt me with an offer, I took it. The idea was for me to spend 

a frigid December night in a cemetery, all alone, in order to win 

twenty dollars. Little did I realize that they would use dirty tricks 

to try to frighten me into abandoning the cemetery, therefore 

losing my wager. 

   My plan was to recline in front of a large grave, covered by a 

warm blanket, with a flashlight to help me cut through the dismal 

darkness. After midnight, I heard a wild shriek. I thought I saw the 

grave open and a corpse rise out of it! Although I was somewhat 

numb with fear, I tried to keep my senses. Using good judgment, 

I knew that no peril could come to me from that sinister figure. 

When I did not run in terror, my friends, who had decided to 

conceal themselves behind the nearby tombstones, came out 

and we all had a good laugh. Those spirits that may inhabit a 

cemetery must have had a good laugh, too. 
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 متن درس دوم

 قبرستان در وحشت
 تانمدوس وقتی خاطرهمین به. کنم بندیشرط انگیزیهیجان کار هر روی دارم دوست من   
 من اگر هک بود این قرارمان. پذیرفتم را آن کنند وسوسه را من پیشنهادشان با خواستندمی
 تا. دبدهن من به دار بیست آنها بمانم قبرستان در تنها و تک را دسامبر سرد شب یک

 تا انندبترس مرا که بزنند کثیفی حقۀ هر به دست است ممکن آنها که دانستممی حدودی
 .ببازم را شرط نتیجه در و کنم ترک را قبرستان

 وتس تاریکی آن در شب گذراندن برای قوهچراغ یک و گرم پتوی یک با من که بود قرار   
 فکر مشنید واردیوانه جیغ یک ،شبنیمه از بعد. بکشم دراز بزرگ قبر یک جلوی ،کور و

 حسیب حدودی تا بدنم ترس از. آمد بیرون آن از و شد بلند ایجنازه و شد باز قبر که کردم
 نیاهریم شخص آن که گفتمی من به عقلم. نبازم را خودم که کردم سعی ولی بود شده

 تیکهوق ،بودند شده پنهان اطراف قبرهای سنگ پشت که دوستانم. ندارد من برای خطری
 هم یارواح احتمااً خندیدیم، همگی و آمدند بیرون نگذاشتم، فرار به پا ترس از من دیدند
 .اندخندیده کلی کردندمی زندگی قبرستان آن در که
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LESSON 3 

   Date: 

 typical 

 minimum 

 scarce 

 annual 

 persuade 

 essential 

 blend 

 visible 

 expensive

 talent 

 devise

 wholesale

1. typical (adj.) /ˈtɪpɪkəl/ usual; of a kind

a. The sinister* character in the movie wore a typical costume,

a dark shirt, loud tie, and tight jacket. 

b. The horse ran its typical race, a slow start and a slower finish,

and my uncle lost his wager.* 

c. It was typical of the latecomer to conceal* the real cause of

his lateness. 

2. minimum (n.) /ˈ ɪnəməm/ the least possible amount; the

lowest amount

a. Studies show that adults need a minimum of six hours sleep.

b. The minimum charge for a telephone, even if no calls are

made, is about $60 a month. 

c. Congress has set a minimum wage for all workers.
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 درس سوم

 نوعی، معمولی عادی،. ۸ آمیختن، مخلوط کردن؛ ترکیب .۷
 حداقل ممکن، مقدار کمترین .۲ ، آشکاررؤیتقابلمرئی،  .۱

 کم نادر؛ کمیاب، .۳ پرخرج ،گران .۹

 سالنامه ساله؛یک ساله؛ هر سالیانه، .۴ استعداد .۸۱

 اعاختر کردن؛ ریزیبرنامه کردن، فکر. ۸۸
 کردن

 راضی کردن، مجاب کردن، متقاعد .۵
 کردن

 واجب ضروری، ازم، .۶ فروشیعمده وسیع؛ مقیاس در. ۸۲

 

 یی، نوعمعمول عادی، .0

اتی به تن داشت. یک پیراهن تیره، کراو معمولیالف. شخصیت نقش منفی فیلم، لباس 
 با رنگ جیغ و یک کت تنگ پوشیده بود.

اعث ندتر که بند و پایانی کُد، شروعی کُاجرا کر را اشمعمولی مسابقۀ ]شیوۀ[ب. اسب 
 شرطش را ببازد.شد عموی من 

 بود. عادیآمد تأخیر برای شخصی که دیر میج. پنهان کردن دلیل واقعی 

 حداقل ممکن، مقدار کمترین .2
 شش ساعت خواب نیاز دارند. حداقلدهد که بزرگساان به الف. مطالعات نشان می

 تلفن حدود شصت دار در ماه است. هزینۀ کمترینی اگر تماسی نگیرید، ب. حت
 کارگران مشخص کرده است. پرداختی را برای همۀ حداقلمیزان  کنگرهج. 
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3. scarce (adj.) /skeəs US skers/ hard to get; rare

a. Chairs that are older than one hundred years are scarce.

b. Because there is little moisture in the desert, trees are

scarce. 

c. How scarce are good cooks?

4. annual (adj.) /ˈæ juəl/ once a year; something that appears

yearly or lasts for a year

a. The annual convention of musicians takes place in

Hollywood. 

b. The publishers of the encyclopedia put out a book each year

called an annual. 

c. Plants that live only one year are called annuals.

5. persuade (v.) /pə ˈs eɪd/ win over to do or believe; make

willing

a. Can you persuade him to give up his bachelor* days and get

married? 

b. No one could persuade the captain to leave the sinking ship.

c. Beth’s sh iek* persuaded Jesse that she was in real danger.

6. essential (adj.) /ɪˈsenʃəl/ necessary; very important

a. The essential items in the cake are flour, sugar, and

shortening. 

b. It is essential that we follow the road map.

c. Several layers of thin clothing are essential to keeping warm

in frigid* climates. 

7. blend (v.) /blend/ mix together thoroughly; a mixture

a. The colors of the rainbow blend into one another.

b. A careful blend of fine products will result in delicious food.

c. When Jose blends the potatoes together, they come out very

smooth. 
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کم نادر؛ کمیاب، .3
 هستند. نایابسال  دصهایی با قدمت باای الف. صندلی

هستند. یابکمد رطوبت کم در بیابان، درختان ب. به دلیل وجو
 !ند؟سته کمیابخوب چقدر  هایج. آشپز

سالنامه ساله؛یک ساله؛ هر سالیانه، .4
 شود.برگزار می هالیوود درنوازندگان  ساانۀالف. اجاس 
کنند.چاپ می سالنامههر سال کتابی تحت عنوان  المعارفدائرهب. ناشران 
نام دارند.( سالهیک) زییکسالکنند که فقط یک سال عمر میج. درختانی 

 کردن راضی کردن، مجاب کردن، متقاعد .5
که دست از زندگی مجردی بردارد و ازدواج کند؟ متقاعد کنیتوانی او را الف. می

تا کشتی در حال غرق شدن را ترک کند. راضی کندب. کسی نتوانست ناخدا را 
 به خطر افتاده است. واقعاًکه  مجاب شد «ب ث»با جیغ  «ج سی»ج. 

واجب ضروری، ازم، .6
 کیک هستند.]تهیۀ[ برای  ازمالف. آرد، شکر و روغن مواد 

 مسیر پیروی کنیم. است که از نقشۀ ازمب. 
 روریضبدن  نگهداشتنسرد پوشیدن چند ایه لباس نازک برای گرم  هایاقلیمج. در 
 است.

 مخلوط ترکیب، کردن؛ مخلوط آمیختن، .7
 .شوندادغام میدر هم  کمانرنگینهای الف. رنگ
 شد.مواد باکیفیت یک غذای خوشمزه خواهد  دقیق ترکیب ب. نتیجۀ
شوند.بسیار نرم می ،کندمخلوط میها را زمینیسیب« جوزه»ج. وقتی 
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  8. visible (adj.) /'vɪzəbəl/ able to be seen 

a. The ship was barely visible through the dense fog. 

b. Before the stars are visible, the sky has to become quite 

dark. 

c. You need a powerful lens to make some germs visible. 

   9. expensive (adj.) /ɪk'spensɪv/ costly; high-priced 

a. Because diamonds are scarce* they are expensive. 

b. Margarine is much less expensive than butter. 

c. “hi le ’s expensive dress created a great deal of excitement 

at the party. 

10. talent (n.) /'tælent/ natural ability 

a. Medo i’s talent was noted when she was in first grade. 

b. Feeling that he had the essential* talent, Carlos tried out 

for the school play. 

c. Hard work can often make up for a lack of talent. 

11. devise (v.) /dɪ'vaɪz/ think out; plan; invent 

a. The burglars devised a scheme for entering the bank at 

night. 

b. I would like to devise a method for keeping my toes from 

becoming numb* while I am ice skating. 

c. If we could devise a plan for using the abandoned* building, 

we could save thousands of dollars. 

12. wholesale (adj.) /'hoʊlseɪl/ in large quantity; less than retail 

in price 

a. The wholesale price of milk is six cents a quart lower than 

retail. 

b. Many people were angered by the wholesale slaughter of 

birds. 

c. By buying my ties wholesale I save fifteen dollars a year. 
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آشکار ،رؤیتقابل مرئی، .8
 شد.سختی دیده میدر مه غلیظ بهکشتی الف. 

تاریک شود. باید آسمان کاماً [ابتدا]ها، ب. قبل از معلوم شدن ستاره
ها یک عدسی قوی ازم است.میکروب بعضی از ج. برای مشاهدۀ

پرخرج گران، .9
 هستند. گرانها به دلیل نایاب بودن الماسالف. 

 کمتر از کره است. بسیارب. قیمت مارگارین 
شدند. زدههیجانبسیار  «ش رلی» قیمتگران، افراد از دیدن لباس ج. در مهمانی

استعداد .01
 .د توجه قرار گرفترمو بود، اول سازمانیکه ک «م دوری» استعدادالف. 
زم ا استعدادکرد برای نمایش مدرسه تست بازیگری داد، چون حس می «کارلوس»ب. 

 را دارد.
 جبران کرد. کوشیسختتوان با را اغلب می استعداد نبودج. 

کردن اختراع کردن؛ ریزیبرنامه کردن، فکر .00
 .نقشه کشیدندبرای ورود شبانه به بانک  سارقینالف. 

ان انگشت نشد حسبیمانع که هنگام اسکی روی یخ  اختراع کنمخواهم روشی ب. می
 .شومپایم 

وانستیم تمی، ابداع کنیمتوانستیم طرحی برای استفاده از ساختمان متروکه ج. اگر می
 .کنیمجویی هزاران دار صرفه

 فروشیعمده وسیع؛ مقیاس در .02
.تر استشش سنت در هر کوارت ارزان فروشیخردهشیر نسبت به  ۀعمدالف. قیمت 

 شدند.  خشمگینپرندگان  گستردۀب. افراد زیادی از کشتار 
کنم.جویی می، سالی پانزده دار صرفهعمده صورتبهایم ج. با خرید کراوات
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LESSON 3 

Words in Use 

Read the following passage to see how the new words are used 

in it. 

An Unusual Strike 

   The baseball strike of 1994-95, which kept the public from 

seeing the annual World Series, was not a typical labor dispute in 

which low-paid workers try to persuade their employers to grant 

a raise above their minimum wage. On the contrary, players who 

earned millions of dollars yearly, who were visible on TV 

commercials, drove expensive autos, and dined with presidents, 

withheld their essential skills until the executive, legislative, and 

judicial branches of our government were forced to devise 

solutions to the quarrel.  

   The team owners, a blend of lawyers, manufacturers, corporate 

executives, etc., felt that something had to be done about the 

huge salaries that the players were demanding. Since the talent 

beyond the major leagues was scarce, they had to start spring 

training in 1995 with a wholesale invitation to replacement 

players. The regular athletes returned in late April but there was 

a feeling that the strike could happen again. 
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متن درس سوم

یک اعتصاب عجیب
د، را نبینن ساانههانی که باعث شد مردم مسابقات ج ۴۸۹۹-۵۸۹۹بال سال اعتصاب بیس   

وقشان کم است بخواهند نبود که در آن کارگرانی که حق عادیکارگری  یک مشاجرۀ
ه بلکه بازیکنانی کآنها را افزایش دهند.  حداقلیکه حقوق  وادار کنندن خود را یااکارفرم

های ات تلویزیونی حضور داشتند، ماشینگرفتند، در تبلیغها دار پول میساانه میلیون
 زماهای توانایی]نمایش[ در  ،خوردندشدند و با رؤسای جمهور غذا میسوار می قیمتگران

قضایی دولت ما مجبور و  گذارهای اجرایی، قانونبخشد تا اینکه کردنخود کوتاهی می
.اندیشی کنند(ره)چا ابداع کننداین کشمکش  خاتمه دادن بهشدند راهکارهایی برای 

اس یره بودند احسها و غداران، مدیران شرکتاز وکا، کارخانه ترکیبیها، که مالکان تیم   
. از نندخواهند فکری کبرای دستمزدهای هنگفتی که بازیکنان می کردند که بایستیمی

مجبور شدند با دعوت  ۸۹۹۵در سال  ،بود کمیاب استعدادهای اصلی خارج از لیگ آنجا که
گسترده از بازیکنان جایگزین به آموزش بهاری بپردازند. در اواخر آوریل ورزشکاران سابق 

 شد که ممکن است دوباره دست به اعتصاب بزنند.ولی احساس می ،برگشتند
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LESSON 4 

   Date: 

 vapor 

 eliminate 

 villain 

 dense 

 utilize 

 humid 

 theory 

 descend 

 circulate

 enormous 

 predict

 vanish

1. vapor (n.) /ˈ eɪpər/ moisture in the air that can be seen; fog;

mist

a. Scientists have devised* methods for trapping vapor in

bottles so they can study its makeup. 

b. He has gathered data* on the amount of vapor rising from

the swamp. 

c. A vapor trail is the visible* stream of moisture left by the

engines of a jet flying at high altitudes. 
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چهارمدرس 

فرضیه نظریه، .۷  غبار مه، بخار،. ۸

آمدن فرود آمدن، پایین .۱
 برطرفخطر، مشکل، امکان[  از،ی]ن .۲

]مسابقات[ حذف بردن؛  بین از، کردن
کردن

 حرکت درآمدن، گردش به زدن؛ دور .۹
کردن پخش کردن؛

 بدجنس تبهکار، رذل، شرور، .۳

پیکرغول عظیم، بزرگ، بسیار .۸۱  انبوه غلیظ، متراکم، فشرده؛ همبه .۴

کردن بینیپیش. ۸۸  دادن قرار استفاده مورد بردن، کارب .۵

 غیب شدن، ناپدید)بطور ناگهانی(  .۸۲
شدن

مرطوب نمناک، .۶

 غبار ،مه بخار، .0
ند اند تا بتواندر بطری طراحی کرده بخار داشتننگههایی را برای الف. دانشمندان روش

 ند.ده قرار طالعهورد مساختار آن را م
 .ه استآوری کردجمع ،خیزدکه از باتاق برمی بخارید میزان در موراطاعاتی ب. او 

که در ارتفاعات  یجت هایی است که از موتوررؤیتقابل، جریان رطوبت بخار ج. مسیر
 ماند.جای می بر ،دنکنپرواز می
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2. eliminate (v.) /ɪˈlɪməneɪt/ get rid of; remove; omit 

a. When the railroad tracks are raised, the danger of crossing 

will be eliminated. 

b. Whe  figu i g the ost of a a , do ’t eliminate such extras 

as air conditioning. 

c. If we were to eliminate all reclining* chairs, no one would 

fall asleep while watching television. 

3. villain (n.) /ˈ ɪlən/ a very wicked person 

a. A typical* moving picture villain gets killed at the end. 

b. The villain concealed* the corpse* in the cellar. 

c. When the villain fell down the well, everyone lived happily 

ever after. 

4. dense (adj.) /dens/ closely packed together; thick 

a. The dense leaves on the trees let in a minimum* of sunlight. 

b. We ould ’t o  e ause of the dense weeds in the lake. 

c. His keen* knife cut through the dense jungle. 

5. utilize (v.) /ˈjuːtəlaɪz/ make use of 

a. No one seems willing to utilize this vacant* house. 

b. The gardener was eager to utilize different flowers and 

blend* them in order to beautify the borders. 

c. Does your mother utilize leftovers in her cooking? 

6. humid (adj.) /'hju:məd/ moist; damp 

a. It was so humid in our classroom that we wished the school 

would buy an air conditioner. 

b. New Yorkers usually complain in the summer of the humid 

air. 

c. Most people believe that ocean air is quite humid. 
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 ]مسابقات[ حذف کردن/ شدنبردن؛  بین از ،کردن برطرف]نیاز، خطر، مشکل، امکان[ . 2
 .شودمی رفع آنها د، خطر عبور ازشونده میآهن باا برراه هایریل زمانیکهالف. 
از قلم را  ]سیستم[ تهویۀ هواچون ، لوازم اضافی قیمت ماشین در زمان محاسبۀب. 

 .دیندازین
ون تلویزی، کسی حین تماشای حذف کنیمهای راحتی را صندلی قرار بود همۀج. اگر 

 برد.خوابش نمی

 بدجنس تبهکار، رذل، شرور،)شخص(  .3

 شود.در پایان فیلم کشته می کارشخص تبهالف. در یک فیلم معمولی 
 جسد را در زیرزمین پنهان کرد. آدم شرورب. 

 همه با خوشحالی زندگی کردند. درون چاه افتاد، شرور فردج. پس از آنکه 

 انبوه؛ ]عامیانه[ احمق غلیظ، متراکم، فشرده؛ همبه .4
 دهند.درختان حداقل نور خورشید را از خود عبور می)و انبوه(  متراکمهای الف. برگ
 توانستیم پارو بزنیم.دریاچه نمیهرز های علف انبوه ب. بخاطر

 کرد.باز می انبوهاه را در میان جنگل ج. او با چاقوی تیزش ر

 دادن قرار استفاده مورد بردن، کارب .5

 .نیستخالی  ۀاز این خان استفاده بهکسی مایل  ظاهراًالف. 
زیبا  ها راو با ادغام آنها حاشیه تفاده کنداسهای مختلفی ب. باغبان مشتاق بود از گل

 کند.
 ؟کنداستفاده می ماندۀ غذاهااش از پسج. آیا مادر شما در آشپزی

 مرطوب نمناک، .6
 .بخرد دستگاه تهویهیک مدرسه کردیم بود که آرزو  مرطوبالف. هوای کاس آنقدر 

 تابستان شاکی هستند. مرطوبها معمواً از هوای ب. نیویورکی
 است. مرطوبمردم اعتقاد دارند که هوای اقیانوس کاماً  اکثرج. 
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   7. theory (n.) /ˈθiːəri/ explanation based on thought, 

observation,  or reasoning 

a. Ei stei ’s theory is really too difficult for the average 

person to understand. 

b. My uncle has a theory about the effect of weather on 

baseball batters. 

c. No one has advanced a convincing theory explaining the 

beginnings of writing. 

  8. descend (v.) /dɪˈsend/ go or come down from a higher place 

to a lower level 

a. If we let the air out of a balloon, it will have to descend. 

b. The pilot, thinking his plane was in peril,* descended 

quickly. 

c. Knowing her beau was waiting at the bottom of the 

staircase, Eleanor descended at once. 

  9. circulate (v.) /ˈs ː kjəleɪt/ go around; go from place to place 

or person to person 

a. A fan may circulate the ai  i  su e , ut it does ’t ool 
it. 

b. My father circulated among the guests at the party and 

made them feel comfortable. 

c. Hot water circulates through the pipes in the building, 

keeping the room warm. 

10. enormous (adj.) /ɪˈnɔː əs/ extremely large; huge 

a. The enormous crab moved across the ocean floor in search 

of food. 

b. Public hangings once drew enormous crowds. 

c. The gallant* knight drew his sword and killed the enormous 

dragon. 
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فرضیه نظریه،. 7
 است. بسیار دشواربرای یک آدم عادی  «انیشتین» نظریۀالف. فهم 

بال دارد.های بیسزنهوا بر روی توپواثر آب مورددر  فرضیهب. عموی من یک 
 .را توضیح دهدپیدایش خط  که ارائه نداده ایکنندهقانع ۀنظریبحال کسی  ج. تا

آمدن فرود آمدن، پایین .8
 .آیدپایین می ،را خالی کنیم بادکنکهوای یک الف. اگر 

.فرود آمدخطر مواجه شده، سریعاً  هواپیمایش باکرد ب. خلبان که فکر می
.مدپایین آ ،پله منتظر استش پایین راهخاطرخواهاینکه فهمید  محضبه «نورال »ج. 

کردن پخش کردن؛ حرکت درآمدن، گردش به زدن؛ دور .9
کند.ولی آن را خنک نمی دورگردش درآ بهالف. در تابستان یک پنکه ممکن است هوا را 

 احساس راحتی کنند. مهمانیتا آنها در  کردحرکت میها مهمان میانب. پدرم 
دارد.و اتاق را گرم نگه می آیدمی به گردش درهای ساختمان ج. آب داغ در لوله

پیکرغول عظیم، بزرگ، بسیار .01
حرکت از این سو به آن سو  کف اقیانوس، در در جستجوی غذا بزرگالف. خرچنگ 

 کرد.می
 کرد.می جذبرا  بسیاریجمعیت  های عمومیب. زمانی اعدام

را کشت. پیکرغولشجاع شمشیرش را کشید و اژدهای  ج. شوالیۀ
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11. predict (v.) /prɪ'dɪkt/ tell beforehand 

a. Weathermen can predict the weather correctly most of the 

time. 

b. Who can predict the winner of the Super Bowl this year? 

c. Laura thought she could predict what I would do, but she 

was wrong. 

12. vanish (v.) /ˈ æ ɪʃ/ disappear; disappear suddenly 

a. Even in California the sun will sometimes vanish behind a 

cloud. 

b. Not even a powerful witch can make a jealous* lover 

vanish. 

c. Give him a week without a job and all his money will vanish. 

  

مؤلف پرفروشترین کتابهاى منبع آزمونهاى ارشد و دکترى در ایران گروه آموزشى استاد مهرداد زنگیه وندى

EPT- MSRT- MHLE- ارشد - دکترى                             www.FastZaban.com ارائه دهنده محصوالت باکیفیت آموزشى



Fast 504   مدرس چهار

34

کردن بینیپیش .00
 .بینی کنندپیشهوا را وآب درستیبهتوانند الف. هواشناسان اکثر اوقات می

 ؟بینی کندپیشتواند قهرمان سوپرجام امسال را ب. چه کسی می
اه کار خواهم کرد، ولی اشتبکه من چ بینی کندپیشتواند کرد میتصور می «ورال»ج. 
 کرد.می

شدن غیب شدن، ناپدید( ی)بطور ناگهان .02
.شودپنهان میالف. حتی در کالیفرنیا هم خورشید گاهی اوقات پشت ابر 

 .کند غیبتواند یک عاشق حسود را ب. حتی یک جادوگر قوی هم نمی
.شودناپدید می هایشپولج. کافیست یک هفته شغل نداشته باشد، کل 
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LESSON 4 

Words in Use 

Read the following passage to see how the new words are used 

in it. 

A Fan in the Air 

   Fog, tiny droplets of water vapor, is the villain of the airports. 

In an effort to eliminate dense fog from airports, weathermen 

utilize giant fans, nylon strings, and chemicals dropped from 

planes or shot upwards from strange machines on the ground. 

Nothing works as well, though, as a new weapon in the fight 

against fog: the helicopter. Researchers believe that if warm dry 

air above the fog could somehow be driven down into the humid 

blanket of fog, the droplets would evaporate, thus clearing the 

air. In a recent experiment to test their theory the researchers 

had a helicopter descend into the fog above barely visible* Smith 

Mountain Airport near Roanoke, Virginia. The blades of the 

helicopter caused the air to circulate downwards and an 

enormous hole in the clouds opened above the airport. 

Weathermen predict that with larger, more expensive* 

helicopters they will be able to make the thickest fog vanish. 
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متن درس چهارم

 ای در هواپنکه
از است. هواشناسان برای  مایۀ دردسرها آب، در فرودگاه بخارن قطرات ریز مه، یا هما   

های نایلونی و مواد شیمیایی ، نخعظیمهای ها، از پنکهدر فرودگاه غلیظمه  بین بردن
یب از زمین هایی عجطریق دستگاهشوند یا از که توسط هواپیما پاشیده می کننداستفاده می

 اندازۀ ساح جدید مؤثر نیست، و آناما در نبرد علیه مه هیچ چیز به شوند.به هوا شلیک می
هلیکوپتر است. محققان اعتقاد دارند که اگر بتوانیم به هر شکلی هوای گرم و خشک باای 

مه انتقال دهیم، قطرات ریز تبخیر و هوا صاف  مرطوبقسمت  مه را پایین آوریم و به
اسمیت »خود بر فراز فرودگاه  فرضیۀشود. محققان در آزمایش اخیر برای بررسی می

تری را شد، هلیکوپسختی دیده میکه به ویرجینیاایالت  «رونوک»در حوالی شهر  «ماونتن
 در به حرکتهای هلیکوپتر هوا را به سمت پایین . پرهفرود آوردندی مه به پایین از باا
 کنندبینی میپیشوجود آمد. هواشناسان دگاه بدر ابرهای باای فرو بزرگو سوراخی  آورد

.از بین بردترین مه را هم توان غلیظتر میو گران تربزرگکه با هلیکوپترهای 
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LESSON 5 

 

                         Date:  

                     tradition  

                     rural 

                     burden 

                     campus 

                     majority 

                     assemble 

                     explore 

                     topic 

                     debate 

                     evade 

                     probe 

                     reform 

 

1. tradition (n.) /trəˈdɪʃən/ beliefs, opinions, and customs handed  

down from one generation to another 

a. The father tried to persuade* his son that the tradition of 

marriage was important. 

b. All religions have different beliefs and traditions. 

c. As time goes on, we will eliminate* traditions that are 

meaningless. 

2. rural (adj.) /ˈ ʊrəl/ in the country 

a. Tomatoes are less expensive* at the rural farm stand. 

b. Rural areas are not densely* populated. 

c. The rural life is much more peaceful than the city one. 
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 پنجمدرس 

 فاکتشا کردن، سیاحت کردن؛ بررسی .۷
 کردن

 عرف سنت، رسم،. ۸

 روستایی .۲ مقوله ؛مبحث موضوع، .۱

 مسئولیت محموله؛ بار، .۳ ؛ بحث کردنمناظره ،گفتمان بحث، .۹

 با رفتن؛ طفره کردن، خالی شانه .۸۱
 کردن دوری چیزی از زرنگی

 هایساختمان و زمین دانشگاه، ۀمحوط .۴
 پردیس  مدرسه، یا دانشگاه

 یبازجوی ؛کردن معاینه کردن؛ تحقیق. ۸۸
 کردن تفحص کردن،

 اکثر بیشینه؛ اکثریت، .۵

 اصاح یافتن؛ بهبود کردن، بهتر .۸۲
 کردن

 کردن سوار شدن؛ جمع آوردن، هم گرد .۶
 کردن مونتاژ قطعات،

 

 عرف سنت، رسم، .1
 ازدواج مهم است. سنتالف. پدر سعی داشت پسرش را متقاعد کند که 

 متفاوتی دارند. هایسنتادیان باورها و  ب. همۀ
 معنی از بین خواهند رفت.بی رسومج. با گذر زمان، 

 روستایی .1
 قیمت گوجه کمتر است. روستاییهای مزارع الف. در دکه
 ندارند. )متراکمی( جمعیت انبوهی روستاییب. مناطق 
 تر از زندگی شهری است.بسیار آرام روستاییج. زندگی 
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3. burden (n.) /ˈ ː d / what is carried; a load 

a. The burden of the ou t ’s safet  is i  the ha ds of the 
president. 

b. Irma found the enormous* box too much of a burden. 

c. Ricky carried the burden throughout his college career. 

4. campus (n.) /ˈkæ pəs/ grounds of a college, university, or 

school 

a. The campus as desig ed to utilize* all of the ollege’s 
buildings. 

b. Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to 

live at home. 

c. I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus. 

5. majority (n.) /məˈdʒ ː əti/ the larger number; greater part; 

more than half 

a. A majority of votes was needed for the bill to pass. 

b. The majority of people prefer to pay wholesale* prices for 

meat. 

c. In some countries, the government does not speak for the 

majority of the people. 

6. assemble (v.) /ə'sembəl/ gather together; bring together 

a. The rioters assembled outside the White House. 

b. I am going to assemble a model of a spacecraft. 

c. All the people who had assembled for the picnic vanished* 

when the rain began to fall. 

7. explore (v.) /ɪk'splɔ:r/ go over carefully; look into closely; 

examine 

a. Lawyer Spence explored the essential* reasons for the 

crime. 

b. The weather bureau explored the effects of the rainy 

weather. 

c. Sara wanted to know if all of the methods for solving the 

problem had been explored.  
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 مسئولیت محموله؛ بار، .3

 است. جمهوررئیسامنیت کشور با  مسئولیت الف.
 بسیار سنگینی است. باربزرگ  فهمید که جعبۀ« ایرما»ب. 
 را به دوش کشید.بار مسئولیت در تمام دوران دانشجویی  «ریکی»ج. 

 پردیس مدرسه، یا دانشگاه هایساختمان و زمین دانشگاه، ۀمحوط .4

های دانشکده تمامی ساختماناز طراحی شده بود که  طوری دانشگاه محوطۀالف. 
 د.کناستفاده 

 را ترک کرد. پردیس دانشگاهتر است وقتی فهمید زندگی در خانه ارزان« ج ف»ب. 
 یی دارد.زیبا محوطۀچون  ،ایالتی پنسیلوانیا برومج. من تصمیم گرفتم به دانشگاه 

 اکثر بیشینه؛ اکثریت، .5
 ازم بود. ءآرا اکثریتالف. برای تصویب ایحه 

 .خریداری کننددهند گوشت را به قیمت عمده مردم ترجیح می اکثرب. 
 نیست. مردم اکثریت ۀج. در برخی کشورها دولت نمایند

 کردن مونتاژ قطعات، کردن سوار شدن؛ جمع آوردن، هم گرد .6

 .جمع شدندالف. اغتشاشگران بیرون کاخ سفید 
 .ممونتاژ کنفضاپیما را یک ب. قصد دارم ماکت 

رف همراه صنیک )بیرون رفتن بهپیکج. وقتی باران شروع شد، تمام افرادی که برای 
 ناپدید شدند. ،گرد هم آمده بودند غذا(

 کردن اکتشاف کردن، سیاحت کردن؛ بررسی .7

 .بررسی کردهای اصلی جنایت را انگیزه «اسپنس»الف. وکیل 
 .بررسی کردهواشناسی اثرات هوای بارانی را کل  ادارۀب. 
 .اندبررسی شده مسئلههای حل خواست بداند که آیا تمامی روشمی« سارا»ج. 
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  8. topic (n.) /'t ːpɪk/ subject that people think, write, or talk 

about        

a. Predicting* the weather is our favorite topic of 

conversation. 

b. Valerie only discussed topics that she knew well. 

c. The speake ’s ai  topic was how to eliminate* hunger in 

this world. 

  9. debate (n., v.) /dɪ'beɪt/ a discussion in which reasons for and 

against something are brought out 

a. The debate between the two candidates was heated. 

b. Debate in the U.S. Senate lasted for five days. 

c. Instead of shrieking* at each other, the students decided to 

have a debate on the topic.* 

10. evade (v.) /ɪ'veɪd/ get away from by trickery or cleverness 

a. Juan tried to evade the topic* by changing the subject. 

b. In order to evade the police dragnet, Ernie grew a beard. 

c. The prisoner of war evaded questioning by pretending to 

be sick. 

11. probe (v.) /proʊb/ search into; examine thoroughly; 

investigate 

a. The lawyer probed the a ’s i d to see if he as 
innocent. 

b. After probing the s ie tist’s theory,* we proved it was 

correct. 

c. Ki g He ’s a tio s e e a efull  probed by the 

noblemen. 
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 مقوله مبحث؛ موضوع، .8
 ست.هواوبینی آبما پیش ۀموردعاق گفتگوی موضوعالف. 
 د.کربحث میخوب بلد بود، که  موضوعاتیفقط در مورد  «ریوال »ب. 
 .کن کنیمرا در جهان ریشه گرسنگیاصلی سخنران این بود که چگونه  مبحثج. 

 ؛ بحث کردنمناظره گفتمان، بحث، .9

 بسیار داغ بود.]انتخاباتی[ بین دو نامزد  مناظرۀالف. 
 در مجلس سنای آمریکا پنج روز طول کشید. مباحثهب. 

ه گفتگو ب، در مورد موضوع یکدیگرزدن سر  فریادج. دانشجویان تصمیم گرفتند بجای 
 .بپردازند

 کردن دوری چیزی از زرنگی با رفتن؛ طفره کردن، خالی شانه .01
 .طفره برودبا عوض کردن موضوع از بحث اصلی  کردسعی  «جوان»الف. 
 ریش گذاشت. ،از دام پلیس فراربرای  «رنیا »ب. 

 .درک یرودبازجویی  ازبا تظاهر به بیماری  یجنگ ج. اسیر

 کردن تفحص کردن، بازجویی کردن؛ معاینه ؛کردن تحقیق .00

 گناه است.تا ببیند آیا او بی کرد کاوشالف. وکیل افکار مرد را 
 صحت آن را اثبات کردیم. ،دانشمند فرضیۀ بررسیب. بعد از 

 .مورد کاوش قرار دادند دقتبهرا  «ه نری»ج. اشرافیان اقدامات شاه 
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12. reform (v.) /rɪ'fɔ:m US rɪ'fɔ:rm/ make better; improve by 

removing faults 

a. After the prison riot, the council decided to reform the 

correctional system. 

b. Brad reformed when he saw that breaking the law was 

hurting people other than himself. 

c. Only laws that force companies to reform will clear the 

dangerous vapors* from our air. 
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کردن اصاح ؛یافتن بهبود کردن، بهتر. 02
 .داصاح کنرا  شورش در زندان، شورا تصمیم گرفت نظام تأدیب الف. بعد از

خودش  ،اندرسغیر از خودش به دیگران نیز آسیب می شکنیقانوندید  وقتیکه «دب رَ»ب. 
 .اصاح کردرا 
خطرناک  یند گازهانتوامی ،ندناصاح کها را ملزم به د شرکتنقوانینی که بتوان تنهاج. 

 د.نررا در هوای ما از بین ب
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LESSON 5 

Words in Use 

Read the following passage to see how the new words are used 

in it. 

Shape Up at Shaker 

   Each summer at the Shaker Work Group, a special school in 

rural Pittsfield, Massachusetts, where teenagers learn by 

working, it has been a tradition to have the teenagers take on the 

burden of setting their own rules and living by them. Although 

there are some adults on the campus, teenagers are a majority.  

   One summer the group assembled to explore the topic of 

lights-out time. There was little debate until 10:30 P.M. was 

suggested. Why? Everyone at the Shaker Work Group works a 

minimum* of several hours each morning on one project and 

several hours each afternoon on another. Since everyone has to 

get up early, no one wanted to stay up later at night anyway.  

   Few teenagers at the Shaker Work Group try to evade the rules. 

When one does, the entire group meets to probe the reasons for 

the illai ’s * a tio s. Thei  ai  is to reform the rule breaker. 

However, at Shaker Village, the theory* is that teenagers who are 

busy working will have no time to break rules. 
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متن درس پنجم

«یکرشِ»اصاح رفتار در مدرسۀ 
 «فیلدتزپی»ای ویژه در منطقۀ روستایی ، که مدرسه«یکرش » تابستان هر سال در مدرسۀ   

 بر آن رسمگیرد، عملی صورت می طورباست و یادگیری نوجوانان در آنجا  ماساچوست
تعیین قوانین خودشان را به عهده بگیرند و به آن عمل  مسئولیتاست که خود نوجوانان 

ند.نوجوان هست اکثراًچند شخص بزرگسال حضور دارند ولی  محوطۀ مدرسهکنند. اگرچه در 
عد ب ساعت خاموشی گرد هم آمدند. بحث بررسییک سال تابستان اعضای گروه برای    

همۀ افراد هر  ،«ش یکر» مدرسۀشب پیشنهاد شد. چرا؟ در  ۳۱۸۱:ساعت  ،گفتگو از کمی
عصر هم چندین ساعت  زکنند و هر روروز صبح حداقل چند ساعت روی یک پروژه کار می

 ،بیدار شوندچون همه باید صبح زود بدین ترتیب، کنند. دیگر کار می ایروی پروژه
 ها بیشتر بیدار بماند.خواست شبنمی کسهیچ
اری . اگر کسی چنین کندرو طفرهکنند از قوانین تعداد کمی از نوجوانان مدرسه سعی می   

دف آنها ه. بررسی کنندگذارند تا دایل رفتار فرد متخلف را کل گروه جلسه می ،انجام دهد
ه وجود دارد ک فرضیهاین  «ش یکر»در دهکدۀ  با این حال،شکن است. ]فرد[ قانون اصاح

ندارند. شکنیقانونهیچ وقتی برای  ،ت مشغول کار هستندنوجوانانی که سخ



 :ز همین مؤلفا

های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 
(ششمچاپ -)ویرایش دوم

 

 کتاب دوم یرایشوچاپ جدید  عزیز، آموزان زبان گرم استقبال از پس ⏪
 Fast Grammar صفحه به بازار آمد ۲۱۱و  رنگ دودر  وندییهمهرداد زنگ یفتأل

زبانی هاآزمون منبعین ترکامل

، ارشد MSRT ،EPT ، MHLEیهاآزمون یو سؤاات واقعتست  ۷۱۱از  با بیش ✔
 ... هاینهگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر اً ـــپاسخ کامبا  ۷۹ مردادها تا رشته ۀهم یو دکتر

:شامل

 بخش ۸۶آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ☑
 و ، تافل بارونزتافل انگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑
Kit یحیبا پاسخ کاماً تشر 
مانند  اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طرآمو ☑

 صیتشخ یهاو نشانهید، ... فاعل، فعل، مفعول، صفت، ق
قرار گرفتن آنها در جمله یبو ترت یگاهآنها در جمله و جا ۀساد

و جامع هدفمند یمبحث هایتست ☑

آزمون مهم مباحث کردن مشخص ☑

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

هامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ☑

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

به سؤاات یحپاسخ صح یاستفاده از آنها برا ۀکلمه و نحو پسوندهای آموزش ☑
... و

Fast Grammar:

کاس درس همراه



 

 

 مؤلف: نیاز هم
 

 چاپ ششم(-ومد شیرای)وزبان(  یها)درک مطلب جامع آزمون Fast Reading کتاب

 
با هدف آماده ساختن زبان  یهادرک مطلب جامع آزمون Fast Readingکتاب    

 نگاشته شده است.زبان  یهابخش درک مطلب آزمون یداوطلبان برا
 

 شامل:
  یدهپاسخ یهاکیها و تکنروش و هاآزمونانواع سؤاات درک مطلب  یبنددسته -

 مان ممکنز نیبه هر نوع از سؤاات در کمتر   
 های کاماً تشریحیپاسخو ترجمۀ کامل متن همراه های نمونه بهمتن -
 هالغات مهم متن -
 

و  یآموزش مطالبها و نمونه سؤاات آزمون افتیما و در یهاکتاب یۀته یبرا
 ینتنتریا تیسابه وب دیتوانیم گان،یرا یتخصص ۀاز مشاور یریگبهره نیهمچن

 .دی( مراجعه کنwww.FastZaban.com) یما به نشان



 :از همین مؤلف
)چاپ دوم()واژگان جامع(  Fast Vocabکتاب 

همراه: به
 جمله با ترجمۀ فارسی ۸۰۰بیش از 

 کلمۀ مترادف ۱۵۰۰ز بیش ا

 همراه آموزشبه لغات IPAتلفظ 

 بندی موضوعی لغاتدسته

 و متضادهای لغات هامترادف

 خانوادهکلمات هم

 یلغات اصل ۀحروف اضاف

 ینکات کاربرد ی ونکات تست

 رتلغات مهم یبندتیاولو

یحیجامع با پاسخ تشر یهاآزمونو  شدهیبندطبقه یهاآزمون

سایت ها با پاسخ کامـاً تشریحی و تحلیل آزمون، به وببرای دریافت سؤاات کنکور 
www.FastZaban.com  یا 

مراجعه نمایید. FastZaban@کانال ما 




