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Fast Vocab (Konkur)

واژگان جامع کنکور

لغات کنکور به ترتیب اهمیت و تکرار

وندیمهرداد زنگیه تألیف:

 ه تکلهزادمهسا قلی

انتشارات جنگل



ستفهر

۱ ................................................. تیاهم بیواژگان کنکور به ترت

۸۸ ....................................................... (۷۱-۷۹) سؤاالت کنکور

۱۷۹ ....................................... (۷۱-۷۹) سؤاالت کنکور ۀپاسخنام



 مقدمه

ر کنکو زبان آزمون جهت ه ساختن داوطلبانبرای آمادتالشی است  حاضر کتاب   

 ،های آمادگی برای یک آزمونیکی از بهترین روش که آنجا از .های مختلفرشته

ی سع واژگان جامع کنکوراست، در کتاب  گذشتههای ادوار تحلیل و بررسی آزمون

بر سال اخیر را بررسی کرده و آنها را  ۷در کنکورهای  مورداستفادهکردیم تا لغات 

در این کتاب تالش کردیم تا با ارایۀ مرتب کنیم. همچنین،  اساس میزان تکرار

یادگیری هر چه بهتر  ،نکات تکمیلی مثال وترجمۀ دقیق و روان لغات، جمالت 

 شریحیپاسخ تهای مختلف با کنکور رشته سؤاالتدر انتها نیز کنیم.  میسّرلغات را 

های خود، به بهترین نحو قرار داده شده تا داوطلبان بتوانند با محک زدن دانسته

 برای آزمون آماده شوند.

 

 از: اندعبارت های این کتابویژگیبرخی از 

 :ترتیب اهمیت و تکرار بهلغات  قرار دادن. ۱

بندی به این دسته .اندشدهمرتب  تکرارپرتکرار به کمبه ترتیب ، لغات این کتابدر 

کند تا در زمان کم و به بهترین شکل بتوانید خود را برای آزمون شما کمک می

 آماده کنید.

 لغات: (Part of Speech) نقش دستوری. ۲

در  .بودن یک کلمه. .. ، یاحرف اضافه، قید، صفت، فعل، اسمنقش دستوری یعنی 

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

 کتاب آورده شده است.راهنمای عالئم اختصاری بعد از مقدمۀ . داده شده است

 لغات: تلفظ. ۳

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

 آورده شده است. نیز بعد از مقدمه IPAراهنمای استفاده از تلفظ . شده است

  



 :های لغاتمترادف. ۴

ها و متضادهای مهم هر یک از معانی مختلف آن قرار بعد از تلفظ هر لغت، مترادف

 اند.داده شده

لغات: ترجمۀ روان. ۵

به ها، این ترجمه. ای روان و دقیق لغات آورده شده استهدر قسمت بعد، ترجمه

معانی متفاوت از طریق عالمت . انددر زبان انگلیسی آورده شده ترتیب کاربرد آنها

هر معنی در داخل کروشه ][ قرار  کاربرد کلیهمچنین، . انداز یکدیگر جدا شده( )؛

استفادۀ صحیح از زنی و داده شده که یکی از نقاط قوت کتاب است و در تست

 رسان است.لغات بسیار کمک

 :ترجمۀ آنها همراهبههای نمونه مثال. ۶

 همراه ترجمۀ روان آنها آورده شده است.هایی از کاربرد لغات بهدر این قسمت، مثال

 .دیینماها را با دقت مطالعه کنیم این مثالتوصیه می

 :پاسخ تشریحیهای مختلف با سؤاالت کنکور رشته. ۷

با  (۱۷تا  ۱۱)از کنکور  مختلف یهارشته سال اخیر ۷ سؤاالت کنکوردر انتها هم 

د، های خوقرار داده شده تا داوطلبان بتوانند با محک زدن دانسته یحیپاسخ تشر

 به بهترین نحو برای آزمون آماده شوند.

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

 .دیریفراگ جملهرا در قالب  دیلغات جد دیکن یسع. ۱

 .بسپاریدبه خاطر  شانیها و متضادهالغات را به همراه مترادف. ۲

 .دیکن مرور یمنظم و بطور اجمال یرا حتماً در فواصل زمان دیلغات جد. ۳

و  !در خواب یریادگی ای)و  نگیمانند کد ی،غاتیصرفاً تبل یهابه دنبال روش. ۴

 دیأیتاکنون ت یعلم دایبن چیها را هروش نیبودن ا یمؤثر و علم. دینرو( امثالهم

 نکرده است.



 تیعنا مااثر را به  نیا فیتأل قیکه توف مییگویخداوند را سپاس م ان،یدر پا   

 وطنانهر چند کوچک به هم یم خدمتیکار توانسته باش نیبا ا میدوارینمود و ام

 یۀاز همکاران تالشگرمان در کل میدانیالزم م ن،یم. همچنیکرده باش یگرام

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

 کیکای یو بهروز تیموفق یم. ضمن آرزویکمال تشکر را ابراز کن دهند،یانجام م

 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 مهرـ ؤلفان م
e-mail: mehrdad@fastzaban.com

www.FastZaban.com

mailto:mehrdad@fastzaban.com
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های اختصارینشانهعالئم و 

عالمت اختصاری انگلیسی معادل فارسی

n. noun اسم

v. verb فعل

adj. adjective صفت

adv. adverb قید

prep. preposition حرف اضافه

conj. conjunction حرف ربط

pron. pronoun ضمیر

pl. plural جمع

determ. determiner پیشرو اسمی

sb somebody کسی

sth something چیزی

UC uncountable شمارش]اسم[ غیرقابل

AmE American English انگلیسی آمریکایی

BrE British English اییبریتانی انگلیسی

سایت برای دریافت نمونه سؤاالت با پاسخ تشریحی، به وب

www.FastZaban.com یا کانال ما 

@FastZaban  دیینمامراجعه. 



IPAراهنمای استفاده از تلفظ 

 کی( International Phonetic Alphabet :یسینگلا )به یالمللنیب یآوانگار یالفبا

 نیا. تاساستوار ( )و یونانی نیالت 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 Vocabدر کتاب . شد
 مربوط به چگونگی استفاده از این نظام آوایی آورده شده است.

(vowel)راهنمای تلفظ حروف صدادار 

IPA مثال معادل فارسی

/æ/ fat )ـَـت ـَـ )ف  ـ

/ʌ/ cup ( )کـاپ  کوتاه« آ»و « اَ»بین  

/ɒ/1 hot )ْکوتاه« 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 ـ ـ )کوتاه(   ـ

/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

/ɜ:(r)/ term )تـ رم(, girl )گـ رل(, turn )ـ رْن ـ ـ کشیده )ت  ـ

/ɑ:/ farm ( )فـارْم  کشیده« ا»یا « آ» 

/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 )ْزوم(, you )یـو(, true )ت ـرو(,

brute )ْبـ روت(
کشیده« ـوو»



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

/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 )اَوْت( «ـوَْـ »یا « اَوْ»

/oʊ/ or 
/əʊ/4 

cold )کـُوْلد(, boat )ْبـُْوت(, blow

ـُوْ( ـُوْم( home ,)ب ل )ه

یا« اُو»
حلقی« و- »  

/ɪə/ near )نیـ ر(, deer )دیـ ر( «ـ  ـی»

/ʊə/ sure )شـوئ ر( «ـوئـ »

/ɛə/5 hair )ـ ـ ر/ هـ ر ـ ر( fare ,)ه ـ ر/ ف )فـ  «ـ ـــ ـ»

(consonant)صدا راهنمای تلفظ حروف بی

IPA مثال معادل فارسی

/b/ bad )بـَد(, cab )کـَب( ب

/d/ dog )داگ(, friend )فـ ر نـْد( د

/f/ fast )فـَْست(, photo )ْفـ وْتـ و(, puff )ف )پاف

/g/ glad )گ ـلَـد(, rag )رَگ( گ

/h/ hard )هـارْد( ه/ هـ

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

/l/ leg )ل ـگ(, flat )ف ـَلت(, hill )هیـل( ل

/m/ man )مَن(, form )م )فُـرْم

/n/ neck )ک )فـَن( fan ,)نـ  ن

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

بینی

/p/ pen )پ ـن( پ

/r/ red )ر د( ر



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

/ʃ/ ship )ْشـیپ(, chef )ش )ش ـف 

/t/ test )ـْت )ت س ت

/tʃ/ teach )چ )تیـچ

/θ/ bath )بَـث( ث

/ð/ mother )ماذ ر( «د»و « ذ»بین 

/v/ view )ویـو( و

/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 ( )پ ـل ژ ر  ژ 

/dʒ/ jump )جـامپ(, gem )ج )ج ـم 

 :توضیحات

 شود.استفاده می« ــا» //:ɑاز  /ɒ/بجای  آمریکاییدر انگلیسی . ۸

تلفظ  «ـآ»استفاده شود، بایستی آن را بصورت  انتهای یک کلمهدر  /ə/در صورتیکه از . ۲

 کنیم.

کشیده « ــا» //:ɑرا بصورت کشیده « ـُـو» /ɔ/:در اغلب موارد  ییآمریکادر 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  /ɛə/بجای  آمریکاییدر انگلیسی . ۵



1

واژگان کنکور به ترتیب اهمیت

بار تکرار ۶۱

involve (v.) /ɪnˈvɑːlv/ require, demand; include 

 کردن /درگیر شدن؛ با خود داشتن، مستلزم بودن، دربرداشتن

  Every investment involves an element of risk.

.همراه داردبهگذاری عامل ریسک را هرگونه سرمایه  

Word Family

involvement (n.) /ɪnˈvɑːlvmənt/  ،مشارکتدرگیری

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

 بار تکرار ۵۱

act (v.) /ækt/ behave, conduct; play a part; pretend 

 تظاهر کردن ؛فیلم بازى کردن؛ رفتار کردن، اقدام کردن

Think before you act.                                          .قبل از اقدام فکر کن

Word Family

action (n.) /ˈækʃən/ اقدامر، کارعمل، کردا ،

active (adj.) /ˈæktɪv/ فعال، پویا، کاری

actively (adv.) /ˈæktɪvli/ بطور فعال، فعاالنه

activate (v.) /ˈæktəveɪt/ فعال کردن، به کار انداختن

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

 بار تکرار ۴۱

express (v.) /ɪkˈspres/ show; send fast

بیان کردن، ابراز کردن، به زبان آوردن، نشان دادن؛ سریع ارسال کردن



واژگان جامع کنکور نامه  درس

۷

  Helen expressed her views in numerous speeches. 

.دبیان کر های متعددی نظراتش رادر سخنرانی« ه لن»  

Word Family

expression (n.) /ɪkˈspreʃn/ بیان، ابراز؛ اصطالح

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

 ۱۳ بار تکرار

immediate (adj.) /ɪˈmiːdiət/ rapid, instant; near 

 واریدواربهیدفوری، بالفاصله؛ ]همسایه[ 

  The change in his behavior was immediate. 

بود. فوریتغییر رفتار او   

Word Family

immediately (adv.) /ɪˈmiːdiətli/ درنگفوراً، بی

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

 بار تکرار ۱۱

make (v.) /meɪk/ produce, create; cause 

 ساختن، درست کردن، تولید کردن، خلق کردن؛ موجب شدن

 Did you make the dinner yourself?

؟ایددرست کردهآیا شام را خودتان   

take (v.) /teɪk/ carry; reach; hold 

داشتننگهدست آوردن؛ گرفتن؛ بردن؛ ب

  Mike took us to the airport.   »مایک« ما را به فرودگاه برد. 

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



 Fast Vocab (Konkur) نامهدرس

3

بار تکرار ۱۱

serious (adj.) /ˈsɪriəs/ severe; not joking  شوخیخطیر؛ بیمهم، جدی؛  

  It’s time to give serious consideration to this matter. 

به این مسئله داشته باشیم. جدیزمان آن رسیده که توجه   

Word Family

seriously (adv.) /ˈsɪriəsli/ یجد بطور

necessary (adj.) /ˈnesəseri/ essential, inevitable 

 ناپذیرالزم، ضروری؛ اجتناب

  Only use your car when absolutely necessary. 

کنید. استفادهاز اتومبیلتان  ضروریفقط در مواقع کامالً   

Word Family

necessarily (adv.) 
/ˌnesəˈserəli/ 

لزوماً، ضرورتاً

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

 تکراربار  ۱۱

common (adj.) /ˈkɑːmən/ usual; shared             رایج، عادی؛ مشترک، عام 

  Jackson is a common English name. 

انگلیسی است. رایجیک نام  «جکسون»  

Word Family

commonly (adv.) /ˈkɑːmənli/ ً؛ بطور مشترکمعموال

expect (v.) /ɪkˈspekt/ look forward to; assume 

تصور کردن؛ داشتن؛ توقع داشتنانتظار 



واژگان جامع کنکور نامه  درس

4

  You can’t expect to learn a foreign language in a few months. 

ید.یاد بگیر را چند ماه یک زبان خارجی ظرفکه  انتظار داشته باشید شما نبایستی  

Word Family

expectation (n.) /ˌekspekˈteɪʃn/ امید، آرزو؛ انتظار

anxious (adj.) /ˈæŋkʃəs/ nervous, worried; eager

 مضطرب، نگران؛ مشتاق

He seemed anxious about the meeting.       .او به نظر نگران جلسه بود   

Word Family

anxiously (adv.) /ˈæŋkʃəsli/ با نگرانی؛ مشتاقانه

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

 بار تکرار ۹

concern (v.) /kənˈsɜːrn/ deal with, involve; worry, disturb 

 نگران کردن، دلواپس کردن؛ وابسته بودن به، مربوط بودن به

  The state of his mother’s health has concerned them greatly. 

 .نگران کرده استشدت وضعیت سالمتی مادرش، آنها را به  

  The novel concerns three soldiers. 

.استسه سرباز  در رابطه بااین رمان   

Word Family

concern (n.) 

/kənˈsɜːrn/ 

نگرانی، دلواپسی؛ توجه، عالقه؛ 
 دغدغه

concerned (adj.) /kənˈsɜːrnd/ دلواپس نگران، مربوط؛

entire (adj.) /ɪnˈtaɪər/ whole, complete  کامل، تمام، همه، کل 
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  The entire village was destroyed. .کل دهکده ویران شده بود  

Word Family

entirely (adv.) /ɪnˈtaɪərli/  ًکامالً، کال

compare (v.) /kəmˈper/ link  مقایسه کردن؛ تشبیه کردن 

  We carefully compared the first report with the second.

.مقایسه کردیمگزارش اول را با گزارش دوم  دقتبهما   

  Standards in health care have improved enormously compared 
to 40 years ago.

.انددهبهتر شسال پیش خیلی  ۴۴ در مقایسه باهای بهداشتی استانداردهای مراقبت  

Word Family

comparison (n.) /kəmˈpærɪsən/ مقایسه؛ تشبیه

formal (adj.) /ˈfɔːrməl/ official, serious ≠ informal

 یررسمیغ ≠ ، تشریفاتیجدی رسمی؛

They filled a formal complaint.         .آنها یک شکایتنامۀ رسمی پر کردند   

Word Family

formally (adv.) /ˈfɔːrməli/  ،ًرسمی بطوررسما

formation (n.) /fɔːrˈmeɪʃn/ گیری؛ ساختارشکل

connect (v.) /kəˈnekt/ join, relate   کردن /شدن، مرتبط بودن /متصل کردن

  The two towns are connected by train and bus services. 

.متصل هستند یکدیگرقطار و اتوبوس به  با سرویس شهراین دو   

Word Family 

connection (n.) /kəˈnekʃən/ اتصال، رابطه، پیوند



 Fast Vocab (Konkur) نامهدرس

۹

predict (v.) /prɪˈdɪkt/ expect نکرد پیشگویى ،کردن بینىپیش  

  Unemployment is predicted to increase to 600,000 by the end 
of the year. 

افزایش یابد.]نفر[ هزار  ۶۴۴تا پایان سال ]نرخ[ بیکاری به  شودبینی میپیش  

Word Family 

prediction (n.) /prɪˈdɪkʃən/ ىبین، پیشپیشگویى

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

 بار تکرار ۸

perform (v.) /pərˈfɔːrm/ do, complete, carry out; present 

 اجرا کردن؛ ]فیلم، نمایشنامه، موسیقی[ کردنتمام ، دادن انجام

  She has been unable to perform her duties since the accident. 

وظایفش نیست. انجاماز زمان سانحه، ]دیگر[ قادر به   

Word Family

performance (n.) 

/pərˈfɔːrməns/ 
ایفای نقش ؛انجام؛ اجرا

gesture (n.) /ˈdʒestʃər/ movement, symbolic act 

 ، اداحرکت دست و سر [شهیاحساسات و اند انیب یبرا]

  He made a rude gesture at the driver of the other car. 

.ای درآوردادبانهبی ادای دیگر و برای رانندۀ اتومبیلا  



واژگان جامع کنکور نامه  درس

۸

inform (v.) /ɪnˈfɔːrm/ tell, state  اطالع دادن، مطلع کردن، آگاه کردن 

  They decided to inform the police. 

.اطالع دهندتصمیم گرفتند به پلیس آنها  

Word Family 

informed (adj.) /ɪnˈfɔːrmd/ مطلع، آگاه

information (n.) /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ اطالعات 

endeavor (v.) /ɪnˈdevər/ try hard, struggle تالش کردن، کوشش کردن 

  I will endeavor to do my best for my country. 

.خواهم کردرا برای کشورم  تالشممن تمام   

Word Family 

endeavor (n.) /ɪnˈdevər/ سعی، تالش

state (v.) /steɪt/ express; inform ؛ اعالم کردنظهار کردنبیان کردن، ا  

  The facts are clearly stated in the report.

.اندشده بیانواضح در گزارش  بطورها واقعیت  

Word Family 

state (n.) /steɪt/ حالت؛ ایالتیتوضع ،

statement (n.) /ˈsteɪtmənt/ اظهار، گفته، بیانیه 

prevent (v.) /prɪˈvent/ forbid, ban 

پیشگیری کردنجلوگیری کردن، مانع شدن، 

  The government took steps to prevent a scandal. 

  دولت قدمهایی برای جلوگیری از یک رسوایی برداشت.
------------------------------------------------ 



 Fast Vocab (Konkur) نامهدرس

۷

بار تکرار ۷

emotional (adj.) /ɪˈmoʊʃənəl/ ≠ emotionless 

 ، احساساتیعواطف[ عاطفی، احساسی]وابسته به احساسات و 

  My doctor said the problem was more emotional than physical. 

.است تا جسمانی عاطفیپزشکم گفت مشکل بیشتر   

Word Family 

emotionally (adv.) /ɪˈmoʊʃənəli/ احساسی از نظر

similar (adj.) /ˈsɪmɪlər/ alike ≠ different 

متفاوت ≠شبیه، همانند، مشابه   

  We have similar tastes in music. 

.داریم یمشابههای ما در موسیقی سلیقه  

Word Family 

similarly (adv.) /ˈsɪmɪlərli/ مشابه، متشابهاً بطور

remove (v.) /rɪˈmuːv/ take away 

 از بین بردن؛ برداشتن؛ جابجا کردن، انتقال دادن

  She removed her glasses and rubbed her eyes. 

.و چشمانش را مالید برداشتاو عینکش را  

stretch (v.) /stretʃ/ make bigger or looser 

کشیدن، ، کش آمدن؛ دراز کردن دهیکش (خود را)دراز کردن،  [... شاخه و ،بدن ،پا ،دست]
گشاد شدن ..[. و لباس ،کفشلمیدن؛ گستردن؛ ]

  This sweater has stretched. .این ژاکت گشاد شده است  



واژگان جامع کنکور نامه  درس

۱0

estimate (v.) /ˈestəmeɪt/ guess; evaluate 

کردن ارزیابى؛ برآورد کردن، تخمین زدن، حدس زدن

  The police department estimates that the number of violent 
crimes will decrease by 3%. 

درصد کاهش پیدا کند. ۳آمیز تا های خشونتکه شمار جنایت کندبرآورد میادارۀ پلیس   

Word Family

estimation (n.) /ˌestəˈmeɪʃən/ ارزیابى ؛برآورد، تخمین

stick (v.) /stɪk/ ( زیتنوکبا چیز چسبیدن، چسباندن، الصاق کردن؛) سوراخ کردن  

  We used glue to stick the broken pieces together. 

های شکسته استفاده کردیم.تکه چسباندنما از چسب مایع برای   

  stick in (sb’s) mind        دن مان کسی در ذهن

reasonable (adj.) /ˈriːzənəbəl/ sensible, fair 

 ]قیمت[ مناسبعاقل؛ ؛ منصفانه ؛منطقی، معقول

  Any reasonable person would have done exactly as you did. 

.داد که شما انجام دادیدکاری را انجام میهمان دقیقاً  عاقلیهر انسان   

Word Family 

reasonably (adv.) /ˈriːzənəbəli/ معقوالنه، منصفانه

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

 بار تکرار ۶

devote (v.) /dɪˈvoʊt/ dedicate کردن، اختصاص دادن (وقف )چیزی

  She devoted herself to her career.    .او خودش را وقف کارش کرد  

actual (adj.) /ˈæktʃuəl/ true, real            واقعی، حقیقی 



واژگان جامع کنکور نامه  درس

۱۷

turn on (v.) /tɜːrn ɑːn/ 

روشن کردن یا به جریان انداختن..[ . ،آب، گاز ،یبرق لیوسا]

  I’ll turn the television on. .من تلویزیون را روشن میکنم  

Word Family 

turn off (v.) /tɜːrn ɑːf/ 
 [... ،ازگ ،آب ،برق انی]جر

خاموش کردن یا بستن 

turn up (v.) /tɜːrn ʌp/ [رهیصدا، دما و غ] باال بردن

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

 بار تکرار ۵

amount (n.) /əˈmaʊnt/ quantity, sum, volume, extent 

مقدار، میزان، تعداد

  Small amounts will be paid in cash. 

.صورت نقدی پرداخت خواهند شدناچیز ب مقادیر  

artificial (adj.) /ˌɑːrtɪˈfɪʃəl/ fake, unnatural; false ≠ natural 

 متظاهرانه، ریاکارانه غیرواقعى،ساخت؛ مصنوعی، دست

artificial flower/grass/lake                            گل/ چمن/ دریاچۀ مصنوعی

  The milk is completely free from artificial preservatives. 

.است مصنوعیاین شیر عاری از مواد نگهدارندۀ   



 Fast Vocab (Konkur) نامهدرس

۱3

aspect (n.) /ˈæspekt/ feature; direction; appearance 

 ؛ جهت؛ منظر، ظاهر، بُعدجنبه

  The book aims to cover all aspects of city life. 

.زندگی شهری را پوشش دهد ابعادهدف کتاب این است که تمام   

emphasize (v.) /ˈemfəsaɪz/ stress 

نکردی پافشار( یچیز ی)رو ؛دادنکید کردن، اهمیت أت

  Her speech emphasized the importance of attracting industry to 
the town. 

.مورد تأکید قرار دادسخنرانی او، اهمیت جذب صنعت به شهر را   

Word Family

emphasis (n.) /ˈemfəsəs/ تأکید، پافشاری

concentrate (on) (v.) /ˈkɑːnsəntreɪt/ pay attention (to), focus 

 شدن متمرکز ، توجه کردن؛متمرکز کردن ..[. ،توجه ،فکر]

  Brain surgery demands a high level of concentration. 

باالیی است. تمرکزجراحی مغز نیازمند سطح   

Word Family 

concentration (on) 
(n.) /ˌkɑːnsənˈtreɪʃən/ 

؛ تغلیظتوجه کاملز؛ تمرک

do (v.) /duː/ act, perform     عمل کردن نجام دادن،ا  

  We will do what we can to help. 

.انجام خواهیم دادکه بتوانیم  یکمکهر   

flexible (adj.) /ˈfleksɪbəl/ able to bend, changeable 

ریرپذییتغپذیر؛ نعطافا



واژگان جامع کنکور نامه  درس

۱6

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

 بار تکرار ۴

basic (adj.) /ˈbeɪsɪk/ simple                    ای، ابتدایی، سادهبنیادی، اساسی، پایه  

Their knowledge is very basic.                .اطالعات آنها بسیار ابتدایی است  



 Fast Vocab (Konkur) نامهدرس

۱۹

Word Family

base (n.) /beɪs/ اساس، پایه، بنیاد

basis (n.) /ˈbeɪsəs/ پایه، بنیاد، شالوده، زیربنا

call (v.) /kɒːl/ give name; shout; phone

 خطاب کردن؛ احضار کردن؛ فریاد زدن؛ تلفن زدنیدن؛ صدا زدن، نام

  They decided to call the baby Mark. 

 .بنامند« مارک»که بچه را آنها تصمیم گرفتند   

call out          داد زدن، بلند حرف زدن؛ به عمل دعوت کردن؛ به اعتصاب خواندن

destroy (v.) /dɪˈstrɔɪ/ ruin ≠ keep 

 ، نابود کردنکردن ، ویرانکردن خراب

  The school was completely destroyed by fire. 

.تخریب شدمدرسه بطور کامل توسط آتش   

Word Family

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

  weapons of mass destruction    سالحهای کشتار جمعی 

  environmental destruction            تخریب زیستمحیطی 

bother (v.) /ˈbɑːðər/ annoy  انداختن به دردسر، مزاحم شدن، اذیت کردن  

  He doesn’t bother much about his appearance.

.اندازدبه دردسر نمیظاهرش  به خاطراو خیلی خودش را   

feature (n.) /ˈfiːtʃər/ aspect جنبه، ویژگی، مشخصه؛ ظاهر، نما 

  An interesting feature of the city is the old market. 

.جالب این شهر، بازار سنتی آن است ویژگییک   



واژگان جامع کنکور                                                          االت کنکورونه سؤنم

۱۱4

190. The diplomat refused to answer the question asked by a 
journalist, saying that it was ........... .                                     (۱۹ زبان)

1) extreme
3) previous

2) irrelevant
4) individual

191. The findings of the study are frequently referred to by 
different scientists because they are obtained from ........... 
designed experiments.                                                                (۱۹ زبان)

1) carefully
3) formally

2) actually
4) directly

192. Unable to take good financial care of his family, the man 
decided to work in the afternoons to ........... his yearly income. 
1) protect
3) enhance

2) estimate (۱۹ زبان)

4) survive

193. Another world war can be dangerous beyond imagination; 
some believe that it may even lead to the destruction of the 
........... human life on Earth.                                                      (۱۹ زبان)

1) immediate
3) public

2) active
4) entire

194. The new version of the vehicle, bigger in size and heavier 
in weight, has turned out to be popular and is experiencing sales 
going beyond ........... .                                                                (۱۹ زبان)

1) expressions
3) conditions

2) expectations
4) comparisons

195. It seemed to happen all of a ...........; I felt terrible and asked 
to be taken to the hospital.  (۱۹ زبان)

1) sudden
3) trouble

2) purpose
4) dream



 Fast Vocab (Konkur) نمونه سؤاالت کنکور

۱۱5

196. I felt a bit ashamed that I was not able to ........... the name 
of an old friend of mine when I happened to see him in the 
street one day.   (۱۹)ریاضی

1) inform
3) recall

2) restate
4) forbid

197. It was a very useful course, one in which we received 
information about every ........... of the job we were going to do. 
1) aspect
3) ability

2) scene (۱۹)ریاضی 

4) result

198. The couple behind us kept ........... everyone by talking 
during the movie.     (۱۹)ریاضی

1) omitting
3) separating

2) distracting
4) preventing

199. She ........... believes that her husband has not done 
anything wrong and now he is in prison for no good reason. 
1) emotionally
3) appropriately

2) necessarily (۱۹)ریاضی 

4) firmly

200. As the man is lazy and has no ........... of responsibility, he 
does not work to make money for his family.     (۱۹)ریاضی

1) sense
3) habit

2) basis
4) amount

201. When Johann found out he was beginning to ........... me, 
he changed the subject to something less disturbing.       (۱۹)ریاضی

1) ignore
3) overcome

2) annoy
4) remove

202. When an earthquake occurs, deep internal forces cause 
movements of the earth’s ........... .                                       (۱۹)ریاضی

1) geology
3) layer

2) planet
4) crust



واژگان جامع کنکور  االت کنکورونه سؤنم

۱۱6

203. ........... flowers sometimes look so much like natural ones 
that you can hardly tell the difference.  (۱۹)ریاضی

1) rural
3) artificial

2) similar
4) fashionable

204. The benefit of investing in the scientific ........... is definitely 
economic progress for the whole country.    (۱۹ تجربی)

1) labor
3) situation

2) sort
4) endeavor

205. There is concern that giant pandas, which are very rare 
animals, will soon become ........... .                                      (۱۹ تجربی)

1) anxious
3) extinct

2) serious
4) artificial

206. Generally speaking, a healthy man is not ........... his 
breathing.        (۱۹ تجربی)

1) conscious of
3) harmful to

2) involved in
4) concentrated by

207. To save your life, in times of emergency, you should ........... 
action as quickly as you can. (۱۹ تجربی)

1) put
3) make

2) take
4) hold

208. The only way I could understand the computer program 
was to fully make an ........... of every aspect of the program. 
1) experiment
3) expectation

2) experience (۱۹ تجربی)

4) exploration

209. As I noticed that he was about to fall down, I took him next 
to a wall which he could ........... against.                            (۱۹ تجربی)

1) rely
3) lean

2) lift
4) pick up



واژگان جامع کنکور                     کنکور پاسخنامۀ سؤاالت

۱56

 دش پرسیده نگارروزنامه یک توسط که سؤالی به دادن پاسخ از دیپلمات»  ۲ گزینۀ .۸9۴
 .«است ربطیب سؤال که گفت و زد باز سر
 مفرط شدید،( ۸
 سابق قبلی،( ۳

 ربطبی غیرمرتبط،( ۲
شخصی فردی،( ۴

 ،شودیم ارجاع مختلف دانشمندان توسط پژوهش این یهاافتهی بهکرات به»  ۸ گزینۀ. ۸9۸
 .«اندشدهطراحی با دقت که اندآمدهدستبه هاییآزمایش از که چرا
 احتیاط با دقت، با( ۸
 رسمی بطور رسماً،( ۳

 حقیقت در واقع، در( ۲
صرفاً  مستقیماً؛( ۴



 Fast Vocab (Konkur) پاسخنامۀ سؤاالت کنکور

۱5۹

 کند، تأمین یخوببه را اشخانواده مادی لحاظ از نبود قادر مرد آن چون»  ۳ گزینۀ. ۸9۲
 .«دهد افزایش را اشساالنه درآمد تا کند کار هم بعدازظهرها گرفت تصمیم

 کردن حمایت کردن، محافظت( ۸
 دادن افزایش بردن، باال( ۳

 زدن تخمین کردن، برآورد( ۲
بردن در به جان یافتن، نجات( ۴

 رخیب باشد؛ تصور حد از ترخطرناک تواندیم دیگر جهانی جنگ یک وقوع»  ۴ گزینۀ. ۸9۳
 مینبر روی ز بشر زندگی کامل نابودی به حتی است ممکن جنگ این که باورند این بر

 .«شود منجر
درنگبی فوری،( ۸
عمومی( ۳

مؤثر فعال،( ۲
مطلق کامل،( ۴

 یترنیسنگ وزن و تربزرگ اندازۀ دارای که وسیلۀ نقلیه این جدید نسخۀ»  ۲ گزینۀ. ۸9۴
 .«کندمی تجربه را انتظار حد از فراتر فروشی و هشد واقع موردپسند است،

 بیان ت؛]چهره[ حال( ۸
 تیموقع شرایط،( ۳

 توقع انتظار،( ۲
هسیامق( ۴

 یمارستانب بهمرا  که خواستم و دش بد خیلی حالم ؛داافت اتفاق ناگهان نظر به»  ۸ گزینۀ. ۸9۵
 .«دساننبر
 دفعهیک ناگهان،( ۸
 مشکل دردسر،( ۳

 هدف منظور، قصد،( ۲
وخیالخواب ،ای( رؤ۴

 یدم،د خیابان در را امقدیمی دوستان از یکی اتفاقی بطور روز یک وقتی»  ۳ گزینۀ. ۸9۶
 .«کردم شرمندگی احساس کمی بیاورم خاطر به را او اسم نتوانستم اینکه از
 کردن آگاه دادن، اطالع( ۸
 فراخواندن آوردن؛ خاطر به( ۳

 کردن تکرار کردن، ذکر دوباره( ۲
کردن قدغن کردن، ممنوع( ۴

 هایجنبه تمام دربارۀ اطالعاتی آن در که بود یمفید بسیار دورۀ ]آموزشی[»  ۸ گزینۀ. ۸90
 .«آوردیم دستب دهیم انجام بود قرار که کاری

ُبعد جنبه،( ۸
شایستگی توانایی،( ۳

منظره صحنه،( ۲
پیامد نتیجه،( ۴



واژگان جامع کنکور                     کنکور پاسخنامۀ سؤاالت

۱5۸

 را همه حواس زدن حرف با فیلم طول در بودند ما سر پشت که زوجی»  ۲ گزینۀ .۸9۱
 .«کردند پرت
 انداختن قلم از کردن، حذف( ۸
 کردن جدا( ۳

 کردن پرت را کسی حواس( ۲
کردن یریگشیپ کردن، جلوگیری( ۴

 حال در و نداده انجام اشتباهی کار هیچ رششوه که دارد باور قاطعانه او»  ۴ گزینۀ .۸99
 .«است زندان در ایکنندهقانع دلیل هیچ بدون حاضر

 ی/ احساسیاز لحاظ عاطف( ۸
 شایسته بطور( ۳

 لزوماً ضرورتاً،( ۲
وسختسفت قاطعانه،( ۴

 رایب ندارد، مسئولیتی حس گونهچیه و است تنبل مرد آن هآنجاییک از»  ۸ گزینۀ. ۲۴۴
 .«دکننمی کار اشخانواده تأمین مالی

ادراک حس،( ۸
خو عادت،( ۳

بنیاد پایه،( ۲
مقدار( ۴

 رکمت چیز به را موضوع ،کندمی اذیت رام دارد که شد متوجه انیوه وقتی»  ۲ گزینۀ. ۲۴۸
 .«داد تغییر ایکنندهناراحت

 انگاشتن نادیده کردن، اعتناییبی( ۸
 آمدن غالب شدن، چیره( ۳

 دادن آزار کردن، اذیت( ۲
کردن رفع ؛بردن بین از( ۴

ق داخل زمین منجر به یدهد، نیروهای عملرزه رخ میوقتی یک زمین»  ۳گزینۀ . ۲۴۲
«شوند.زمین می سطححرکت 

شناسیزمین( ۸
( الیه؛ سطح۳

( سیاره۲
( قشر، پوسته۴

ند رسهای طبیعی به نظر میقدری شبیه گلبهمصنوعی های گاهی گل»  ۳گزینۀ . ۲۴۳
 «توانید متوجه تفاوتشان شوید.ندرت میکه به

 ( روستایی۸
 ( مصنوعی۳

 مشابه، ( شبیه۲
د روز( شیک، رایج، مُ ۴



 Fast Vocab (Konkur) پاسخنامۀ سؤاالت کنکور

۱5۷

 یبرا اقتصادی پیشرفت قطعاً علمی هایتالش در گذاریسرمایه مزیت»  ۴ گزینۀ. ۲۴۴
 .«است کشور کل
کارگر کار؛( ۸
، وضعیتموقعیت( ۳

بندیدسته نوع؛( ۲
سعی تالش،( ۴

 ابیکمی بسیار حیوانات که پیکرغول پانداهای که دارد وجود نگرانی این»  ۳ گزینۀ. ۲۴۵
 .«شد خواهند منقرض زودیبه هستند،

 مضطرب ؛عصبی( ۸
 نابود منقرض،( ۳

 مهم جدی؛( ۲
تصنعی مصنوعی،( ۴

.«شودنمی خودش کشیدن نفس متوجه سالم انسان یک کلی، بطور»  ۸ گزینۀ. ۲۴۶
متوجه   ،به آگاه( ۸
برای  مضر( ۳

در درگیر ( ۲
توسط   متمرکز( ۴

«.کنید اقدام ترسریع چه هر باید اضطراری مواقع در جانتان، نجات برای»  ۲ گزینۀ. ۲۴0
 گذاشتن دادن، قرار( ۸
 ساختن( ۳

 take actionاقدام کردن :( ۲
کردن برگزار نگهداشتن؛( ۴

 بود این بفهمم را کامپیوتری برنامۀ این آن بوسیلۀ توانستم که راهی تنها»  ۴ گزینۀ. ۲۴۱
 .«مده انجام آن جوانب تمام از کامل بررسی یک که
 آزمایش( ۸
 توقع امید، انتظار،( ۳

 تجربه( ۲
شناسایی اکتشاف؛ بررسی؛( ۴

 به واندبت تا بردم دیواری کنار را او فتد،بی است نزدیک که شدم متوجه تا»  ۸ گزینۀ. ۲۴9
 .«دهد تکیه آن
 کردن اعتماد کردن؛ تکیه( ۸
 کردن کج ؛شدن خم( ۳

 کردن بلند بردن، باال( ۲
برداشتن چیدن؛( ۴



 مؤلف: نیاز هم

چاپ ششم(-دوم 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 سؤاالت درک مطلب  یبنددسته -

 زمان ممکن نیبه هر نوع از سؤاالت در کمتر   

های کامالً تشریحیپاسخو ترجمۀ کامل متن همراه های نمونه بهمتن -

 هالغات مهم متن -

و  یآموزش مطالبها و نمونه سؤاالت 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

 های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 

 چاپ ششم(-)ویرایش دوم
 

 کتاب دوم یرایشوجدید چاپ  عزیز، آموزان زبان گرم استقبال از پس ⏪

 Fast Grammar صفحه به بازار آمد 481و  رنگ دودر  وندییهمهرداد زنگ یفتأل 

 زبانی هاآزمون منبعین ترکامل

، MSRT ،EPT ، MHLEیهاآزمون یو سؤاالت واقعتست  211از  با بیش ✔
 هاهینگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر الًـــپاسخ کامبا  21 مردادها تا رشته ۀهم یارشد و دکتر

... 

 :شامل

 بخش 44آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ☑

 و ، تافل بارونزتافل النگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑
Kit یحیبا پاسخ کامالً تشر 

مانند  اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طرآمو ☑
 صیتشخ یهاو نشانهید، ... فاعل، فعل، مفعول، صفت، ق

 قرار گرفتن آنها در جمله یبو ترت یگاهر جمله و جاآنها د 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  بیترتی به مباحث دادن قرار ☑
 شودیم

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

Fast Grammar: 

 کالس درس همراه



 

 

 :از همین مؤلف 

 )چاپ سوم( )واژگان جامع( Fast Vocab  کتاب پرفروش و قدرتمند

 شامل: ✔

 رستانیدبدورۀ  لغات ☑

 واژه 211 کتاب لغات ☑

 تافلی ضرور واژگان کتاب لغات ☑

واژه 4411 کتاب لغات ☑
 

مات ، کلمتضادها، هامترادفبا ترجمۀ فارسی، جمالت مثال ، بندی موضوعی لغاتدستهبا 
حی با پاسخ تشری شده و جامعبندیهای طبقهآزمونلغات،  تلفظ، نکات تستیخانواده، هم

 و ...

 تنریال داریپا یریادگی بر روش یمبتن ☑
 

، MSRT ،UTEPTهای ادوار گذشتۀ آزمونبانک سؤاالت کتاب 

 MHLEتولیمو و 

 شامل: ✔

ادوار گذشته تا  MHLE، تولیمو و MSRT ،UTEPTهای سؤاالت واقعی آزمون ☑
 هـای مگـاتشـریحیپاسـخبا  12مهر 

 

 هـای مگـاتشـریحیپاسـخسؤاالت تافل چینی با  ☑



 :از همین مؤلف

(به روش الیتنر) (واژۀ ضروری ۵۰۴ترجمۀ کامل کتاب ) Fast 504کتاب 

محمدرضا ربیعی - وندیمهرداد زنگیهکاری از 

انتشارات جنگلچاپ 



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( در برند آموزش زبان پرفروشترین)

نتشارات جنگلچاپ ا   Fast Grammar پرفروش کتاب

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

 تشریحى الًـــبا پاسخ کام MSRT ،EPT ،MHLEهاى هاى سراسرى و آزمونکنکور ادوار گذشتۀ االتمراه سؤهبه

چاپ انتشارات جنگل   روش یادگیری الیتنر با   Vocab Fast قدرتمند واژگان جامع کتاب

بندی موضوعیدستهواژه با  ۱۱۰۰، لغات ضروری تافل و ۵۰۴های شامل لغات دبیرستان، لغات کتاب

 چاپ انتشارات جنگل Fast Reading پرفروش کتاب

(صفحه ۱۶8ها )در در آزمونزنی های تستآموزش تکنیکی زبان و هاآزمونهاى درك مطلب توضیح نکات و مهارت

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

چاپ انتشارات جنگل ریحیـبا پاسخ تش EPTبانک سؤاالت  Fast Bank (EPT) پرفروش کتاب

 (روزرسانی ماهیانهبه)با و تحلیل آزمون  تشریحى الًـــبا پاسخ کام (۷۹ مهر ا)ت EPT آزمون دورۀ اخیر 8۲ سؤاالت کاملشامل 

:های فوق درخرید اینترنتی کتاب

www.FastZaban.com

/FastZabant.meتلگرام  در وندىزنگیه مهرداداستاد  و مشاورۀ آموزش انالک

مهفت چاپ

ویرایش
جدید

مهفتاپ 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.

مچهارویرایش 

ویرایش جدید

اپ دومچ

www.FastZaban.com
http://www.fastzaban.com/



