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 مقدمه

ا از مزبان  یهاداوطلبان آزمون شهیکه هم یسؤاالتترین رایجاز  یکی دیشا

 باشد: نیا پرسند،یم

 ؟بخوانم یآزمون خود چه کتاب لغت یبرا❓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

؛ ولی مشکل آنجاست که زبان هستند یهامونآزبخش واژگان  یبرا یآمادگ

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 .میاضافه کرد زیرا ن یلیو نکات تکمنموده  یبندتیلغات را اولو

 برای هر لغت چه مواردی ارائه شده است؟ Fast Vocabدر 

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

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

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

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

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

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

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

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

 توضیح داده شده است.

 :خاص هر لغتحروف اضافۀ  .۱

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

 اند.حروف اضافۀ رایج خاص هر لغت در داخل پرانتز آورده شده

 لغات: (Part of Speech)دستوری  نقش .۳

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

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

کتاب آورده شده  ۱صفحۀ در نمایش داده شده است. راهنمای عالئم اختصاری 

 است.



 

 

 لغات:تلفظ . 5

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

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

 لغات: هایمترادف. 4

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

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

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

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

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

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

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

 واژه 0000هایی چون زیده از کتابهای دشوارتر و برگمترادف عمدتاً ،شده

آماده  ناز آزموبرای کسب نمرۀ باال  هستند که بیشتر برای کسانی که خود را

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

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

 اند.داده شده مایشن قرمزرنگ به 

 لغات: ترجمۀ روان. ۶

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

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

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

 زنی واست و در تست که یکی از نقاط قوت کتابکروشه ][ قرار داده شده 

 رسان است.استفادۀ صحیح از لغات بسیار کمک

 



 :های نمونهمثال. ۷

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

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

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

نشینی مشخص شده و زیر نکات مربوط به هم توپرقسمت، لغت جدید بصورت 

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

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

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

 مشخص شده است.

 :های نمونهترجمۀ مثال. ۸

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

 نشان داده شده است. چینخطلغت جدید بصورت 

 :خانوادهکلمات هم. ۹

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

 .ترجمۀ آنها ارائه گردیده است

 :های نمونهتست. 00

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

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

 :جامعهای تست. 00

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

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



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

 .دیریفراگ جملهرا در قالب  دیلغات جد دیکن ی. سع0

 .بسپارید به خاطر شانیها و متضادهاهمراه مترادف. لغات را به ۱

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

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

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

! و خواب در یریادگی ای)و  نگیمانند کد ،یغاتیصرفاً تبل یهادنبال روش. به 5

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

 نکرده است.

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

 .دیلغات ناآشنا را حدس بزن یبود معن دیخواه

 نگیکد

 تر لغاتسپردن راحت خاطربه  یروش ساده برا کی نگیکه کد ودشمی ادعا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 خواهد شد! دشوارتر اریر بسکا

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

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

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

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

 بیاورد! به خاطر کد لغت راتا 

ست؟یچ نگیکد نیگزجای

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

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

«ود.شی]منظم[ باعث تسلط م نیتمر»

تنریال روش

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

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

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

 یعلم اساس

به ها آموختهانتقال  یبرا تکرارروش  نیدر مجموع ماندگارتر رنتیال ستمیس

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

 کیفردر سبوری و کرد شنهادپیرا  بلندمدت ۀدر حافظمطالب  تیتثب

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



 

 

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

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

 نریاسک یفور یهاپاداش

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

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

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

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

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

 اند.نیز لحاظ شده Fast Vocabکه در کتاب  ندهست یریادگی

 هاوس نگیاب یفراموش یمنحن ۀقاعد

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

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

ند ک مروربهاست و  عیابتدا سردر  ی. ضمناً سرعت فراموششوندیفراموش نم

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

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

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

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

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

 .کندیعمل م یفراموش یمنحنبر اساس  تنریال روش

 

  



 

 

 Fast Vocabدر جدول الیتنر  کار روش

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

 بدین صورت است که:

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

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

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

 دهید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مرور کنید.



ام دهید و در هر روز، نیز انج پنجمو روزهای چهارم همین روش را برای -

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

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

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

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

 استفاده کنید.« تاریخ» Dateتوانید از قسمت می

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

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

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

 رسید، ادامه دهید.می ✔عالمت تیک 

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

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

 به آن را مطالعه کنید.

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

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

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

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

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

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

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

 .دیبگذار انیبا من در م ریز

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

www.FastZaban.com

mailto:mehrdad@fastzaban.com


:از همین مؤلف

با آپدیت ماهیانه(-)ویرایش سوم
 شامل:

( با پاسخ 14 تا آذر 11)از اسفند  EPTدورۀ اخیر آزمون  41ـ همۀ سؤاالت 
 سؤال( 4111کامـالً تشریحی )

ها و مشخص کردن مباحث پرتکرار آزمونـ تحلیل آزمون
 ـ آموزش نکات تستی

ـ لیست لغات مهم و پرتکرار آزمون

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

(www.FastZaban.com) نشانی

http://www.fastzaban.com)/
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های اختصاریعالئم و نشانه

عالمت اختصاری سیانگلی معادل فارسی

n. noun اسم

v. verb فعل

adj. adjective صفت

adv. adverb قید

prep. preposition حرف اضافه

conj. conjunction حرف ربط

pron. pronoun ضمیر

pl. plural جمع

sb somebody کسی

sth something چیزی 
UC uncountable شمارش]اسم[ غیرقابل

AmE American English یایآمریک انگلیسی

BrE British English انگلیسی بریتانیایی

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

                         Date:  

                     benefit (n.) 

                     benefit (v.)  

                     merit 

                     advantage 

                     disadvantage 

                     defect 

                     deficiency 

                     sufficient 

                     insufficient 

                     adequate 

                     inadequate 

                     surplus 

 

 

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

 سود، مزیت، منفعت

  retirement benefits                                      بازنشستگىو مزایاى  حقوق  

  He enjoys the financial benefits of his success. 

 برد.مالی موفقیتش برخوردار است/ بهره می هایمزیتاو از   
 

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

 کردن بودن، کمک مفید؛ مند شدن، بهرهسود بردن

  Many people have benefited from the new treatment. 

 .اندمند شدهبهرهبسیاری از مردم از درمان جدید   



 واژگان جامع                            درس اول                                                    
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Word Family 
beneficial (adj.) /ˌbenəˈfɪʃəl/ مفید؛ پرخاصیت ،سودمند 

beneficiary (n.) 

/ˌbenəˈfɪʃieri/ 

نامه، سرمایه، ...[ نفع؛ ]وصیتذی
 مندبهره ور،بهره

 

  A good diet is beneficial to health. 

 است. مفیدرژیم غذایی مناسب برای سالمتی   
 

merit (of) (n.) /ˈmerɪt/ excellence, worth, value; advantage, 

benefit ≠ fault, disadvantage 
 

 مزیتارزش،  ؛، استحقاقشایستگى

  The great merit of the project is its flexibility and low cost. 

 پذیری و هزینۀ کم آن است.بزرگ پروژه انعطاف مزیت  
 

Word Family 
merit (v.) /ˈmerɪt/ نتداش شایستگی ن،دبو سزاوار 

 
advantage (n.) /ədˈvæntɪdʒ/ value, benefit; profit, gain ≠ 

disadvantage, detriment 
 

 ؛ فایده، سودبرتری، مزیت

  Each of these systems has its advantages and disadvantages. 

 و معایب خود را دارد. مزایاها هر یک از این سیستم  
 

Word Family 
advantageous (adj.) 

/ˌædvənˈteɪdʒəs/ 
 برتر؛ سودمند، مفید

 
disadvantage (n.) /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ/ weakness, flaw ≠ benefit, 

advantage 
 

 ، کاستىضعفنقطه
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defect (n.) /dɪˈfekt/ fault, flaw, shortcoming, inadequacy, 

deficiency ≠ strength 

 ، کمبود، ضعف، کاستىنقص

  This movie has a few serious defects. 

 .داردجدی  نقصاین فیلم چند   

  a slight/minor/major defect 

 جزئی/ کوچک/ بزرگ نقصیک   
 

Word Family 
defective (adj.) /dɪˈfektɪv/ معیوب، ناقص 

 

deficiency (of/in) (n.) /dɪˈfɪʃənsi/ lack, shortage, dearth, 

inadequacy, paucity, deficit; fault, flaw, shortcoming, defect, 

imperfection ≠ surplus; strength 
 

 نقص، کاستى ؛کمبود

  deficiency of vitamin C                                          کمبود ویتامین ث 

  The blood test revealed a deficiency in certain key minerals and 

vitamins. 

 های کلیدی خاصی را آشکار کرد.مواد معدنی و ویتامین کمبودآزمایش خون،   
 

Word Family 
deficient (adj.) 

/dɪˈfɪʃənt/ 
 ؛ ناکافیص، معیوب، کمبوددارقنا

 

sufficient (for/to) (adj.) /səˈfɪʃənt/ enough, adequate, ample ≠ 

inadequate 
 

 بسنده، کافى]برای یک هدف خاص[ 

  His explanation was not sufficient to satisfy the police. 

 نبود. کافیتوضیحات او برای قانع کردن پلیس   
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Word Family 
sufficiently (adv.) 

/səˈfɪʃəntli/ 
 کافی ۀاندازبه

sufficiency (n.) /səˈfɪʃənsi/ بسندگی، کفایت 

suffice (v.) /səˈfaɪs/ کافى بودن، بسنده بودن 

 

insufficient (for/to do) (adj.) /ˌɪnsəˈfɪʃənt/ deficient, inadequate, 

paltry, meager ≠ sufficient 
 

 نارسا ناکافى، نابسنده،

  His income is insufficient for the family’s needs. 

 است. ناکافیدرآمد او برای ]تأمین[ نیازهای خانواده   
 

Word Family 
insufficiently (adv.) 

/ˌɪnsəˈfɪʃəntli/ 
 ناکافیبطور 

insufficiency (n.) 

/ˌɪnsəˈfɪʃənsi/ 
 نابسندگی ،عدم کفایت

 
adequate (adj.) /ˈædəkwət/ enough, sufficient; acceptable, 

satisfactory ≠ inadequate 
 

 قبول ولی نه عالی؛ قابل، بسندهکافى

  I didn’t have adequate time to prepare. 

 برای آماده شدن را نداشتم. کافیمن زمان   
 

Word Family 
adequately (adv.) 

/ˈædəkwətli/ 
 کافی ۀاندازبه

adequacy (n.) 

/ˈædəkwəsi/ 
 کفایت، بسندگی
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inadequate (for/to do) (adj.) /ɪnˈædəkwət/ insufficient, deficient; 

incompetent, inept ≠ sufficient; competent 
 

 صالحیت، ناشایستهبى؛ ناکافى، کم

  The food supplies are inadequate to meet the needs of the 

hungry. 

 است. ناکافیذخایر غذایی برای برآوردن نیازهای گرسنگان   
 

Word Family 
inadequately (adv.) /ɪnˈædəkwətli/ بطور ناکافی 

 

surplus (adj.) (n.) /ˈsɜːrpləs/ excess, extra, surfeit, plethora; 

remains, leftovers, residue ≠ dearth 
 

 باقیمانده ؛اضافه، مازاد

  The government bought the surplus wheat to help farmers. 

 را خریداری کرد. مازاددولت برای حمایت از کشاورزان گندم   
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 درس دوم
 

                         Date:  

                     increase (v.)  

                     increase (n.)  

                     raise  

                     extend 

                     expand 

                     decrease 

                     dwindle 

                     decline 

                     reduce 

                     diminish 

                     minimize 

                     underestimate 

 

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

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

  The population has increased from 1 million to 2 million. 

 .افزایش یافته استمیلیون ]نفر[  4میلیون ]نفر[ به  4جمعیت از   

  The rate of inflation has increased by 2%. 

 .ه استافزایش یافتدرصد  4 [به میزان]نرخ تورم   
 

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

 افزایش، رشد
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  There has been a great increase in air traffic in the last twenty 

years. 

 هوایی رخ داده است. هایوآمدرفتچشمگیری در  افزایشدر بیست سال اخیر،   

  a significant/substantial increase in sales 

 توجه/ چشمگیر در فروشقابل افزایش  
 

raise (v.) /reɪz/ lift, elevate; increase; advance; rise; promote; 

bring up, nurture 
 

]پیشنهاد، سؤال[ مطرح ؛ ارتقا دادن ، زیادتر کردن؛نادد ]اندازه، سطح[ افزایش ؛بلند کردن
 بار آوردن، ]حیوان[ پرورش دادن ]بچه[کردن؛ 

  Raise your hand if you know the right answer. 

 .بلند کناگر جواب درست را میدانی، دستت را   

  Many shops have raised their prices. 

 .اندافزایش دادههایشان را ها قیمتبسیاری از مغازه  

  raise salaries/prices/taxes             حقوق/ قیمتها/ مالیات را افزایش دادن 

  raise a question/subject                         سؤال/ موضوعی را مطرح کردن   
 

Word Family 
raise (n.) /reɪz/  ،)حقوقاضافهافزایش )حقوق 

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

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

  to extend a fence/road/house 

 نرده/ جاده/ خانه کردن تربزرگ، توسعه دادن  

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

 .افزایش دهیمهای کودکمان را در نظر داریم تا انتشار کتاب  

  Management have agreed to extend the deadline. 

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

  extend an invitation/apology                 کردن یدعوت کردن/ عذرخواه  
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  extend a visa                                                           تمدید کردن ویزا 
 

Word Family 
extensive (adj.) /ɪkˈstensɪv/ ؛ جامعفراوان؛ گسترده 
extensively (adv.) 

/ɪkˈstensɪvli/ 
 ای؛ بطور گستردهوفوربه

extension (of) 

(n.) /ɪkˈstenʃən/ 
 ش؛ تمدید؛ ]آموزش[ )دورۀ( شبانهگستر

 

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

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

 بزرگ کردن؛ گستردن، توسعه یافتن

  Sydney’s population expanded rapidly in the 1960s. 

 .افزایش یافت سرعتبهجمعیت سیدنی  4141در دهۀ   
 

Word Family 
expansion (of) (n.) 

/ɪkˈspænʃən/ 
 ش، توسعهگستر

expansive (adj.) 

/ɪkˈspænsɪv/ 
 قابل توسعه؛ گسترده، جامع

 

  The rapid expansion of cities can cause social and economic 

problems. 

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

------------------------------------------------ 

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

plunge ≠ increase, raise 
 

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

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

 .کاهش پیدا کرده بودمیلیون ]نفر[  2، جمعیت ایرلند به 4884تا سال   
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  The number of new students decreased from 210 to 160 this 

year. 
 .کاهش یافت]نفر[  441به ]نفر[  441امسال تعداد دانشجویان از   

  People should decrease the amount of fat they eat. 

 .کاهش دهندخورند را مردم بایستی مقدار چربی که می  

  a decreasing population/number                 تعداد رو به کاهشتیجمع /  

 

Word Family 
decrease (n.) /ˈdiːkriːs/ کاهش، یکم شدگ 

 

  a 2% decrease in the rate of unemployment 

 نرخ بیکاری در درصدی 4 کاهش  
 
dwindle (v.) /ˈdwɪndl/ reduce, decrease; become smaller, plummet 

≠ increase 
 

 ( کاهش یافتن، کم کردنیجتدربه، ...[ )اهمیت تعداد، محبوبیت، ،اندازه]

  Supplies of coal are dwindling fast. 

 .ندستهدر حال کاهش  سرعتبه سنگزغالذخایر   
 

decline (v.) /dɪˈklaɪn/ decrease; refuse ≠ increase, raise 
 

]اغلب به همراه اعداد، مقادیر، کمیت و یا کیفیت یک چیز[ کاهش یافتن، کم شدن؛ 
 ]مؤدبانه[ رد کردن

  The construction of new houses declined five percent this year. 

 .کاهش یافتهای جدید پنج درصد امسال ساخت خانه  

  His interest in the project declined after his wife died. 

 .کم شداش به پروژه عالقه ،پس از مرگ همسرش  

  The standard of living has declined. 

 .کاهش یافته استسطح/ کیفیت زندگی   
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Word Family 
decline (n.) /dɪˈklaɪn/ کاهش، نزول 

 

  The higher prices caused a sharp decline in sales. 

 شدید فروش شد. کاهشهای باال باعث قیمت  

  a rapid/sharp/gradual decline                    کاهش سریع/ شدید/ تدریجی 

  in decline                                                      رو به کاهش، در حال نزول 
 

reduce (v.) /rɪˈduːs/ lower, decrease, diminish, shrink ≠ increase 
 

 اندازه، مقدار، قیمت، ...[ کم کردن، کاهش دادن]

  People need to reduce the amount of salt in their diet. 

 .کاهش دهندشان را مردم بایستی مقدار نمکِ رژیم غذایی  
 

Word Family 
reduction (n.) /rɪˈdʌkʃən/ کاهش 

 

diminish (v.) /dəˈmɪnɪʃ/ reduce, decrease, decline, dwindle; 

become smaller; belittle ≠ increase 
 

 کم گرفتن[ کم شدن؛ کوچک شدن؛ دستو غیره اهمیت ،رتبه ،اندازه]

  The drugs diminish blood flow to the brain. 

 .دهندکاهش میداروها جریان خون به مغز را   
 

minimize (v.) /ˈmɪnəmaɪz/ reduce, decrease, diminish; 

underestimate ≠ maximize; exaggerate 
 

 گرفتن کمدست؛ به حداقل رساندن

  We must minimize the risk of infection. 

 .به حداقل برسانیمما بایستی خطر عفونت را   
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Word Family 
minimum (n.) (adj.) 

/ˈmɪnəməm/ 
 نکمتریکمینه؛ 

minimal (adj.) 

/ˈmɪnəməl/ 
 یاوابسته به حداقل، کمینه

 
underestimate (v.) /ˌʌndərˈestɪmeɪt/ underrate, understate; 

minimize, miscalculate ≠ exaggerate 
 

 گرفتن کمدستن، کم تخمین زدن؛ پنداشت( غیرهیا ) اهمیتکم

  Never underestimate your opponent! 

 !نگیر کمدستهرگز حریفت را   
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Sample Test 1 

1. In a perfect world, companies would have to get people’s 

............ before they shared information about them. 

1) mission 

3) consent 

2) exploration 

4) grasp

2. The team found that despite the presence of tasty food for 

the lions in the parks, the number of lions was ............ instead 

of increasing. 

1) replacing 

3) moderating 

2) generating 

4) dwindling

3. NATO forces will remain in the area to ............ compliance 

with the treaty. 

1) cover  

3) eliminate  

2) verify  

4) discard

4. The governor has ............ that there have been errors in his 

financial statements. 

1) exempted 

3) acknowledged 

2) confused 

4) baffled

5. My Physician thought I had broken my wrist, and an X-ray 

later ............ his opinion. 

1) conformed 

3) resolved 

2) confirmed 

4) sustained

6. They ............ the amount of time it would take it finish the 

work and that is why they fell behind the schedule. 

1) underestimated 

3) gave 

2) blended 

4) placed 

7. The program has enabled us to ............ resources to support 

our teachers with their syllabus. 

1) settle 

3) deplete 

2) obtain 

4) relate 
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8. The growing economy provides a real motivation for 

companies to ............ their investment in U.S. 

1) suffer 

3) escape 

2) insert 

4) increase

9. If you want to ............ your dream of winning the gold 

medal, you need to take a lot of efforts and training. 

1) overthrow 

3) devastate 

2) pursue 

4) perish

10. The doctors are quite optimistic that the drug’s side effects 

will ............ over time. 

1) obtain 

3) reject 

2) diminish 

4) soar 

11. The two wars had a ............ effect on the United Kingdom’s 

economy. 

1) resigning 

3) preserving 

2) pacifying 

4) devastating 

12. Soils high in organic matter ............ more water than 

similar soils with less organic matter. 

1) vanish 

3) revive 

2) digress 

4) retain

13. A brisk walk is ............ to raise your heart rate. 

1) visible 

3) rigid 

2) immense 

4) sufficient 

14. Public transportation can ............ the levels of greenhouse 

gas emissions that enter our atmosphere. 

1) contrast 

3) achieve 

2) deprive 

4) reduce 

15. They believed such taxes would ............ the prices of their 

agricultural products. 

1) conduct 

3) raise 

2) develop 

4) obtain 
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 های نمونهپاسخ تشریحی تست

 ۱های نمونه تست
اطالعات  یگذاراشتراکاز به یشها مجبورند پشرکت آل،یدهجهان ا یکدر »  3 ینۀگز .4

«آنها را جلب کنند. یترضامردم، 
 یندگاننما یئته یت؛( مأمور4
 یت( موافقت، رضا3

 یابی( اکتشاف؛ باز4
( درک، فهم1

ها، در پارک یرهاش یخوشمزه برا یوجود غذا یرغمشد که علگروه متوجه »  1 ینۀگز. 4
.«استرو به کاهش  یش،افزا یتعداد آنها بجا

 نکرد یضکردن، تعو /شدن یگزین( جا4
 کردن/ شدن رویانهمکردن،  یل( تعد3

 کردن یجادکردن، ا ید( تول4
یافتن( کم شدن، کاهش 1

آزمایی راستینیروهای ناتو در محدوده خواهند ماند تا پیروی از معاهده را »  4گزینۀ  .3
.« کنند

 ( پوشش دادن، پوشاندن4
 ( حذف کردن؛ از بین بردن3

 آزمایی کردن( راستی4
( کنار گذاشتن، دور انداختن1

 یاشتباهات اشیمال یهاحسابکه در صورتاعتراف کرده است اندار فرم»  3 ۀنیگز. 1
« وجود داشته است.

 ( معاف کردن، بخشودن4
 کردن ی( اعتراف کردن؛ قدردان3

 کردن؛ اشتباه گرفتن جی( گ4
کردن یریکردن؛ جلوگ جی( گ1

که مچ دستم شکسته شده باشد، و بعدها دستگاه  کردیپزشک من گمان م»  4 ینۀگز. 2
.« کرد ییدتأنظر او را  یبردارعکس

 کردن یروی( سازگار و همانند شدن؛ پ4
 گرفتن یم( حل کردن؛ عزم کردن، تصم3

 کردن یبکردن؛ تصو یید( تأ4
داشتن، برپاداشتن؛ تحمل کردن( نگه1

 از یلدل ین، و به همکم گرفتنددستاتمام کار را  یآنها مدت زمان الزم برا» 4 ینۀگز. 4
«عقب ماندند. شدهیینتع ۀبرنام

 زدن ینکم گرفتن، کم تخم( دست4
 ( دادن، ارائه کردن3

 یختن( مخلوط کردن، آم4
( قرار دادن، گذاشتن1
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را  هایمانو بتوانیم معلمفراهم آوریم این برنامه ما را قادر ساخته تا منابع را »  4 ۀگزین .2
 «شان حمایت کنیم.امۀ درسیدر تهیۀ برن

 ( مستقر کردن؛ ]فکر و اعصاب[ تسکین دادن؛ ]جنجال، اختالف[ برطرف کردن4

 آوردن( بدست آوردن، فراهم کردن، گیر 4

 توان کردن، تحلیل بردن؛ خالی کردن( کم3

 ( ربط دادن؛ نقل کردن، گفتن1

 یجادها ارا در شرکت یواقع یزۀانگ یک متحده،یاالتاقتصاد رو به رشد ا»  1 ینۀگز. 8
.«دهند یشافزاخود را در آنجا  گذارییهتا سرما کندیم
 تاب آوردن یدن؛( رنج کش4
 شدن یدناپد یختن؛( فرار کردن، گر3

 ( قرار دادن، درج کردن4
یافتن یششدن؛ افزا یاکردن  یاد( ز1

 نیتالش و تمر یستیبا ،یهستبردن مدال طال  یبرا یایترؤ یدر پاگر »  4 ینۀگز. 1
.«یانجام ده یادیز
 ( واژگون کردن؛ منقرض کردن4
 کردن یمهو سراس یجکردن؛ گ یران( و3

 بودن، دنبال کردن یزیچ ی( در پ4
( نابود شدن؛ مردن؛ خراب شدن1

دارو  یهستند که با گذشت زمان از عوارض جانب ینبپزشکان کامالً خوش»  4 ینۀگز. 41 
.«کاسته خواهد شد

 آوردن یر( بدست آوردن، فراهم کردن، گ4
 ترک کردن یرفتن؛( رد کردن، نپذ3

 کم شدن، کم کردن، کاستن( 4
( اوج گرفتن، باال رفتن1

«داشتند. یتانیااقتصاد بر یرو یمخرب یردو جنگ تأث ینا»  1 ینۀگز. 44
 ( بازدارنده4
 کننده( نگهدارنده، حفظ3

 دهندهینکننده، تسک( آرام4
یرانگر( مخرب، و1

کم،  یمواد آل یدارا یهابا خاک یسهباال، در مقا یمواد آل یدارا یهاخاک»  1 ینۀگز .44
.«دارندینگه مدر خود  یشتریآب ب

 رفتن یانشدن؛ از م یبو غ ید( ناپد4
 ( )دوباره( زنده کردن و رواج دادن3

 از موضوع پرت شدن، منحرف شدن (4
آوردن یادبه ( نگهداشتن، حفظ کردن؛ 1
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 «است. یکافباال بردن ضربان قلبتان  یبرا عیسر یروادهیپ کی»  1 ۀنیگز. 43
 ؛ مشهود، آشکارمشاهدهقابل( 4
 خشک ر،ی( سخت؛ استوار؛ سختگ3

 تینهایتنومند، پهناور؛ ب م،ی( عظ4
طیقادر، واجد شرا ؛یکاف( 1

که وارد جو ما  یاگلخانه یانتشار گازها یزانم تواندیم یونقل عمومحمل»  1 ینۀگز. 41
«.کاهش دهدرا  شوندیم
 [ تضاد داشتنwithکردن؛ ]با  یسه( مقا4
 کردن بهرهی( محروم کردن، ب4

 ( بدست آوردن؛ انجام دادن؛ موفق شدن3
( کاهش دادن، کاستن؛ تنزل دادن1

 شانیمحصوالت کشاورز یمتق هایییاتمال ینداشتند که چن یدهآنها عق»  3 ینۀگز. 42
.«باال خواهد بردرا 
 ( اجرا کردن؛ اداره کردن؛ رسانا بودن4
 کردن یاد( باال بردن، ز3

 رشد کردن یافتن؛ یا( گسترش دادن 4
( بدست آوردن؛ فراهم بودن1

«آن است. یینپا یمتو ق یریپذپروژه انعطاف ینبزرگ ا یتمز»  1 ینۀگز. 44
 ( اشتباه، خطا؛ اشتباه کردن 4
 افتضاح یبت؛( فاجعه، مص3

 ( مخمصه، معضل؛ معما4
یتمز ی؛خوب یستگی؛( شا1

اهدا  هیریآنها را به خ م،یندار اجیخود احت یاضاف یهاما به لباس کهیآنجائاز »  4 ۀنیگز. 42
« کرد. میخواه

 ماندهی( اضافه، مازاد؛ باق4
 می( جامع، مفصل؛ دانا، فه3

 یشگی( مکرر، مداوم، هم4
ی( منف1
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 ۲جامع آزمون 

1. If there is a ............ or problem with the product, customers 

can return it back to us. 
1) cost  

3) cover  

2) defect  

4) pattern

2. In the United States, many hospitals already have plans to 

keep the virus from ............. 

1) emphasizing  

3) spreading  

2) approving  

4) connecting

3. Her voice was not ............. enough for me to hear what she 

was saying at the other end of the line. 

1) audible  

3) sufficient  

2) educational  

4) professional

4. My dad’s last surgery was quick and ..................., with 

everything going as planned. 

1) familiar  

3) ordinary 

2) deep  

4) uneventful

5. Even though dinosaurs are ............ people can learn about 

them by visiting a museum. 
1) extinct  

3) alive  
2) pleasant 

4) distinct

6. We were completely ............ from traveling all day and we 

just wanted to go to bed. 

1) employed  

3) exhausted  

2) attended  

4) persuaded

7. The Earth is not ............ and moves around the Sun. 

1) consistent  

3) dangerous  

2) stationary  

4) suitable

8. The officials tried to ............ the angry farmers by releasing 

water to their canals. 

1) approve 

3) pacify  

2) engage  

4) expand
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 ۲ جامعآزمون  یحیپاسخ تشر

توانند آن را به ما یا مشکلی باشد، مشتریان مینقص اگر محصول دارای »  4 ینۀگز. 4
 «بازگردانند.

 ( بها، قیمت4
 ( پوشش، جلد3

 ( عیب، کمبود، ایراد، نقص4

 ( الگو، طرح1

هایی را برای ها در ایاالت متحده، طرحاکنون، بسیاری از بیمارستانهم»  3گزینۀ . 4
 «ویروس دارند.انتشار جلوگیری از 

 کردن یکردن، پافشار یدتأک( 4
 ؛ تصویب کردنتأیید کردن، موافقت کردن( 4
 پخش کردن؛ کردن گستردن، پهن( 3
 دانستن وابسته؛ وصل کردن یا شدن( 1

ت گفنبود که آنچه می دنیشنقابلاندازۀ کافی خط به طرف آنصدای او از »  4گزینۀ . 3
 «را بشنوم.

 ، شنودپذیردنیشنرسا، قابل( 4
 بسنده، کافى( 3

 آموزنده؛ ى، تحصیلى( آموزش4
 ی؛ کارکشته، باتجربهاحرفه( 1

 «بود و همه چیز طبق برنامه پیش رفت. رویدادبىمل جراحی پدرم سریع و ع»  1گزینۀ . 1
 ( آشنا4
 ( معمولی، عادی3

 ( عمیق؛ پیچیده؛ شدید، وخیم4
 ، فاقد هیجانرویداد، بىیکنواخت( 1

 

 

 

 
 

است و « فاقد هیجان، رویداد، بىیکنواخت»به معنی  uneventfulلغت  :هنکت

 د:روکلمات زیر بکار می به همراهدارد. این لغت اغلب  منفیاغلب بار معنایی 

uneventful day/vacation/journey/life/ weekend 

 فاقد هیجانآخر هفته  / زندگی/روز/ تعطیالت/ سفر
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 IPAراهنمای استفاده از تلفظ 

 کی( International Phonetic Alphabet :یسینگلا )به یالمللنیب یآوانگار یالفبا
 نیت. ااساستوار  )و یونانی( نیالت الفبای یۀبر پاکه  استآوانگاری  و نوشتاری ۀسامان

نشان دادن  یاستاندارد برا یالفبا کی عنوانبه یالمللنیب یآواشناس انجمن ۀلیسوب ،سامانه
تدوین  4888ی شده و نخستین بار در سال گوناگون طراح یهادر زبان جادشدهیا یصداها

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

 

 (vowel)راهنمای تلفظ حروف صدادار 

IPA معادل فارسی مثال 

/æ/ fat )ـَـت  ــَـ )ف

/ʌ/ cup )کوتاه «آ»و « اَ»بین  )کـاپ 

/ɒ/1 hot )ْاهکوت «اُ» یا «آ»بین  )هـات 

/ʊ/ 
put )ْپوت(, book )ْبوک(,        

should )ْشود( 
 کوتاه« ـو»

/ɪ/ or /i/ sit )ْسیت(, happy )ْکوتاه« ی»یا « یـ» )َهپی 

/e/ ten ِـن()تـ , head ِـد()هـ  ــِـ )کوتاه( 

/ə/2 
farmer )فـارمِـر(, around )ـِ رَوْنْد(, 

cinema2 )سیـنِمـا( 

ــِـ )صدایی کوتاه بین ـِ 
که بصورت حلقی  ـَـو 

 شود.(تلفظ می

/ɜ:(r)/ term )تـِرم(, girl )گـِرل(, turn )ــِـ کشیده )تـِرْن 

/ɑ:/ farm )کشیده« ا»یا « آ» )فـارْم 

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

 کشیده« ی»یا « یـ»

/ɔ:/3 
launch نچ()لـا , raw (اا)ر , tall لْ()تـا , 

born )ْبـُورن(, four ر(وــُ)ف  
 کشیده «ـا»یا  «ـُـو»

/u:/ 
zoom )ْزوم(, you )یـو(, true )تِـرو(, 

brute )ْبـِروت( 
 کشیده« وـو»
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/ɔɪ/ boy )ْبـُـی(, coin )ـُیْ )کـُیـْن 

/aɪ/ 
mind )مایْـند(, cry )ْکِـرای(,         

fine )فایْـن(, pie )ْپـای(, high )ْهـای( 
 «ایْ»یا « آیْ»

/eɪ/ 
say )ْسـِی(, name )نـِْیـم(,          
rain )ْرِیـن(, eight )اِیـْت( 

 «ـِی»یا « اِی»

/aʊ/ cow )ْکـَو(, out )ـوْـَ»یا « اَوْ» )اَوْت» 

/oʊ/ or 

/əʊ/4 

cold )کـُوْلد(, boat )ْبـُْوت(,        
blow )ْبِلـُو(, home )هـُوْم( 

 یا« اُو»
حلقی« و-ِ»  

/ɪə/ near )نیـِر(, deer )ـِ ـی» )دیـِر» 

/ʊə/ sure ِر()شـوئ  «ـوئـِ» 

/ɛə/5 hair )ـِـِر/ هـِر  «ـِـــِـ» )فـِـِر/ فـِر( fare ,)ه

 
 (consonant)صدا راهنمای تلفظ حروف بی

IPA معادل فارسی مثال 

/b/ bad )بـَد(, cab )ب )کـَب 

/d/ dog )داگ(, friend )د )فـِِرنـْد 

/f/ fast )فـَسْت(, photo )ْفـِوْتـِو(, puff )ف )پاف 

/g/ glad )گِـلَـد(, rag )گ )رَگ 

/h/ hard )ه/ هـ )هـارْد 

/k/ key )کـی(, cat )کـَت(, school )ک )سْکـول 

/l/ leg )لِـگ(, flat )فِـَلت(, hill )ل )هیـل 

/m/ man )مَن(, form )م )فُـرْم 

/n/ neck )نِـک(, fan )ن )فـَن 

/ŋ/ ring (ْریْنـگ) , single ِل()سینْـگْگ  
از داخل « نْـگْ »

 بینی

/p/ pen )پ )پِـن 
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/r/ red )ر )رِد 

/s/ sit )سیت(, miss )ْمیـس(, cell )س )سِـل 

/ʃ/ ship )ْشـیپ(, chef )ش )شِـف 

/t/ test )ت )تِسـْت 

/tʃ/ teach )چ )تیـچ 

/θ/ bath )ث )بَـث 

/ð/ mother )د»و « ذ»بین  )ماذِر» 

/v/ view )و )ویـو 

/w/ work )وِرک(, when )وِن( 
عربی یا « و»

 در زبان آبتلفظ 

 «وآ»کُردی: 

/y/ yes )یِـس(, uniform )ی )یونیُفـرم 

/z/ zoo )زو(, pens )ْپِـنـز(, buzz )ز )بـاز 

/ʒ/ pleasure )ژ )پِـلِژِر 

/dʒ/ jump )جـامپ(, gem )ج )جِـم 

 

 :توضیحات

 شود.استفاده می «ــا» //:ɑاز  /ɒ/ بجای آمریکایی. در انگلیسی 4

لفظ ت« ـآ»را بصورت  آناستفاده شود، بایستی  انتهای یک کلمهدر  /ə/در صورتیکه از . 4

 کنیم.

کشیده « ــا» //:ɑرا بصورت کشیده « ـُـو» /ɔ/:در اغلب موارد  آمریکایی. در انگلیسی 3

 آورده شود. rحرف  /:ɔ/کنند، بجز در مواردیکه بعد از تلفظ می

1 ./əʊ/  و بریتانیاییدر انگلیسی /ʊ/o  رود.بکار می آمریکاییدر انگلیسی 

 شود.استفاده می /e/از  /ɛə/بجای  آمریکایی. در انگلیسی 2
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 :از همین مؤلف

های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 
-چاپ پنجم)

 

)ویرایش دوم

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

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

زبانی هاآزمون منبعین ترکامل

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

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

:شامل

 بخش 44آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ☑

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

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

در جمله

 و جامع هدفمند یمبحث هایتست ☑

آزمون مهم مباحث کردن مشخص ☑

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

 هامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ☑



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

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

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

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

Fast Grammar:

کالس درس همراه



  
 

 هاى زبانتخصصى آزمون و فروشگاه سایتبو

www.FastZaban.com 
 هاىآزمون باکیفیت و جزوات دانلود منابع

MSRT, EPT, MHLE, TOEFL, IELTS 

 هارشته ۀهمدکترى  و کارشناسی ارشد

 استادو  تألیفیی هااینترنتى کتاب خرید

 کشور( برند آموزش زبان در پرفروشترین) 

 

   Fast Grammar کتاب

 (صفحه ۲8۰ها )در در آزمونزنی آموزش نحوۀ تستهای زبان و گرامر آزمون و مهارت النگمن  ۶۰توضیح کامل 

 تشریحى الًـــبا پاسخ کام MSRT ،EPT ،MHLEهاى هاى سراسرى و آزمونآزمون ادوار گذشتۀ مراه سؤاالتهبه
 

 Fast Reading کتاب

  (صفحه 13۶ها )در در آزمونزنی ستهای تآموزش تکنیکهای زبان و آزمونهاى درك مطلب توضیح نکات و مهارت

 با پاسخ تشریحى MSRT ،EPT ،MHLEهاى ها و آزمونرشته ۀهم ارشد و دکترى یکارشناسکنکور مراه سؤاالت هبه

 با پاسخ تشریحی EPTبانک سؤاالت  Fast Bank (EPT) کتاب

 (روزرسانی ماهیانهبه)با و تحلیل آزمون  تشریحى الًـــبا پاسخ کام (۹۶ آبان ا)ت EPT آزمون دورۀ اخیر ۲۰ کاملسؤاالت شامل 

 :های فوق درخرید اینترنتی کتاب
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  FastZaban@تلگرام  در وندىزنگیه مهرداداستاد  و مشاورۀ آموزش کانال

 چهارم چاپ

ویرایش 
 جدید

 سوماپ چ

 آنالین در: یهاو دوره هاآزمون

FastZaban.com 

 ویرایش جدید

ی وندمهرداد زنگیهی تألیفی هاکتاب

 های زبانتوانید از کتابفروشیرا می
 معتبر در سراسر کشور تهیه کنید.

 ومسویرایش 

 ویرایش جدید
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