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 مقدمه

 با این کتاب، کواک کنید!
 

 یهاآزمون رو دیگ یارشد و دکتر یکنکورها داوطلبان شهیکه هم یسؤااتترین رایجاز  یکی دیشا   
 باشد: نیا پرسند،یماز ما زبان 

 ؟ بخوانم یآزمون خود چه کتاب لغت یبرا❓

در  یینقش بسزا دتوانیم یسیبر واژگان زبان انگل یتسلط کاف داشتندر پاسخ بایستی گفت که    
زارت آزمون و ،تافل ،آیلتس زبان )مانند یهاآزمونو  کنکورهای ارشد و دکتری داوطلبان تیموفق

کل لغات  یریادگی ،یو ...( داشته باشد. از طرف MSRT، EPT ،UTEPT، MHLE، تولیمو ،بهداشت
تعداد  نیشتریب ،بخش واژگان نکهینظر به اهمچنین،  !رسدیبنظر نم یاکار ساده زین یسیزبان انگل
 واندتیم بخش نینظر کردن از اصرف دهد،یها به خود اختصاص ماز آزمون یاریبس ررا د سؤاات

 ست؟یراه چاره چ ،حال تمام شود. در آزمون تیعدم موفق متیبه ق
 جهینت نیبه ا یدرستبه توانیمختلف، م یهاآزمونکنکورها و دقت در سؤاات و  بررسی با   
. شوندیگرفته م یها و منابع خاصاز کتاب ،بخش واژگان در سؤاات استفاده موردکه واژگان  دیرس

 ضروری واژگان ،واژه 405 چون ییهاکه کتاب در تحلیلی که انجام دادیم، مشاهده کردیم
لغت  Bound Student-Vocabulary for the College، Sharp Vocab، 500 ،واژه 0000 ،تافل

 یبرا یآمادگ ریدر مس دیمف هایکتاب از GREو  SATلغات  ،لغات ضروری آیلتس ،ضروری تافل
؛ ولی مشکل آنجاست که این منابع، حجم زیادی دارند و مطالعۀ هستند هامونآزبخش واژگان 

ای نیست. در نتیجه، تاش کردیم کتابی را آماده کنیم که شامل لغات این آنها کار چندان ساده
شامل لغات  Fast Vocabر واقع، کتاب د ، حجم مناسبی داشته باشد.حالنیدرعها بوده و کتاب
اده است که با استففوق و لغات کنکورهای ارشد و دکتری  هایلغات کتاب ،دبیرستاندورۀ مهم 

آنها و با وسواسی خاص و به سبکی های مترادفنظیر ارایۀ لغات در کنار از روش ابداعی و بی
س از پدر این کتاب،  .گردیده است ، برای شما عزیزان آمادهبه ترتیب ساده به دشوارآکادمیک 

را  و پرتکرار ، واژگان مهمکنکورهای ارشد و دکتریادوار گذشتۀ  یهاآزمون لیوتحلهیتجز
 یبندتیلغات را اولو نیم. سپس اینمود آنها را مرتب میزان تکرار و اهمیت،استخراج و بر اساس 

 .میاضافه کرد زیرا ن یلیو نکات تکمنموده 
 



 

 برای هر لغت چه مواردی ارائه شده است؟ Fast Vocabدر 
بسیاری برای اولین بار استفاده شده که نظیر برخی از  نکات ابداعیاز  Fast Vocabدر کتاب 

چاپ خارج از کشور نیز وجود ندارد. در زیر نکاتی که برای لغات هر منبع های آنها حتی در کتاب
 شماریم:می درس ارائه گردیده را بر

 برای مرور و به خاطر سپردن لغات:جدید درس و جعبۀ ایتنر  لیست لغات. 0
ها ارائه از آن هرکدامدر جلو  خانۀ خالی ۶ همراهبه در ابتدای هر درس، لیست لغات جدید درس

ترین بهترین و علمی ینوعبهاست که  روش ایتنرها، گردیده است. اساس استفاده از این خانه
 ، نحوۀ استفادهادامهاست. در حافظۀ بلندمدت لغات جدید به روش برای به خاطر سپردن معنی 
 از این روش توضیح داده شده است.

 :خاص هر لغتحروف اضافۀ . ۲
کنند. از اینرو، حروف اضافۀ رایج ها کمک زیادی به داوطلبان میحروف اضافه، در پاسخ به تست

 اند.خاص هر لغت در داخل پرانتز آورده شده

 لغات: (Part of Speech)نقش دستوری  .۳
د ... بودن یک کلمه. در این کتاب، بع یا ،حرف اضافه، قید، صفت، فعل، اسمنقش دستوری یعنی 

از هر لغت، نوع کلمه در داخل پرانتز و بصورت اختصاری نمایش داده شده است. راهنمای عائم 
 کتاب آورده شده است. ۲اختصاری در صفحۀ 

 لغات:تلفظ . 5
آن ارائه شده است. راهنمای « المللیالفبای فونتیک بین» IPAتوری هر لغت، تلفظ بعد از نقش دس
 در انتهای کتاب آورده شده است. IPAاستفاده از تلفظ 

 لغات:های مترادف. 4
. اندها و متضادهای مهم هر یک از معانی مختلف آن قرار داده شدهبعد از تلفظ هر لغت، مترادف

، بین معانی مختلف ها هستند.اند و جزو لغات مهم آزمونانتخاب شده یواژگان با وسواس خاص نیا
اند. معانی مختلف بر اساس قرار گرفته)≠( ( استفاده شده و متضادها بعد از عامت ;از عامت )

در  اند. از اینرو،مرتب شده از چپ به راست ساده به دشوارها به ترتیب میزان کاربرد و مترادف
را  اندههاشور خوردو سپس کلماتی که  زیر آنها خط کشیده نشدهدا کلماتی که این قسمت، ابت

های دشوارتر و برگزیده از مترادف عمدتاً، اندهاشور خوردههایی که ؛ زیرا مترادفنماییدمطالعه 
 د.هستنار درخوبر از اهمیت باایی لغات اینکه  . دقت کنیدهستند GREو  واژه 0000 هایبکتا



 

 لغات:روان ترجمۀ . ۶

به ترتیب کاربرد ها، های روان و دقیق لغات آورده شده است. این ترجمهدر قسمت بعد، ترجمه
اند. ( از یکدیگر جدا شده؛از طریق عامت ) متفاوتاند. معانی در زبان انگلیسی آورده شده آنها

 «قاط قوت کتابن»که یکی از هر معنی در داخل کروشه ][ قرار داده شده  کاربرد کلیهمچنین، 
   است.رسان بسیار کمکزنی و استفادۀ صحیح از لغات است و در تست

شود. انگیز برای اولین بار است که با این دقت و کیفیت در ایران ارائه میاین قابلیت شگفت  
 .کنم از آن نهایت استفاده را ببریدبنابراین، به شما عزیزان توصیه می

 :های نمونهمثال. ۷
هایی از کاربرد لغت جدید در جمله آورده شده است. در این قسمت، سعی در قسمت بعد، مثال

نکاتی مهم از نحوۀ استفاده از لغت جدید در  حاویهایی که جنبۀ آموزشی داشته و شده تا مثال
شده و  مشخص توپر. در این قسمت، لغت جدید بصورت ، انتخاب شوندجمات انگلیسی هستند

 خط کشیده شدهآن کلمه با کلمات دیگر،  (collocation) نشینیهمربوط به زیر نکات م
(underline)  است. برای مثال، لغتexpansion «با « گسترشrapid «دارد و  نشینیهم« سریع
مشخص شده « گسترش سریع»به معنی  rapid expansion، اصطاح expansionدر زیر لغت 

 است.

 :های نمونهترجمۀ مثال. ۸
ها آورده شده است. در قسمت ترجمه، معنی لغت جدید بصورت این قسمت، ترجمۀ روان مثال در

 نشان داده شده است. چینخط

 :خانوادهکلمات هم. ۹
و  IPAتلفظ  همراهبه خانوادۀ لغت اصلیکلمات همآورده شده که  یجدول زیر برخی لغات، در

 .شودمی شامل ترجمۀ آنها را

 :های نمونهتست. 00
این  .آورده شده است های گذشتهرسلغات دتمرین  هایی برای، تستدرس ۸در انتهای هر 

 اآنهپاسخ تشریحی اند و برگرفته شده 0500تا  ۹4های کنکورهای ارشد و دکتری سالها از تست
به  حیهای کاماً تشریبا پاسخها آرشیو کامل این تست رایگانبرای دریافت  ه شده است.ارائ نیز
  ما مراجعه نمایید. www.FastZaban.com تسای

http://www.fastzaban.com/


 

 :مهم کلمات یو پسوندها شوندهایپ، هاشهیر جامعآموزش . 00
ی در زبان انگلیس مهم کلمات و پسوندهای شوندهایپ ،هاشهیرآموزش جامع  در انتهای کتاب نیز

 یمعن بود دیقادر خواهنکات،  نیایادگیری با  ائه گردیده است.ارهایی از کاربرد آنها همراه مثالبه
ان به شما عزیز کتاب رایادگیری نکات این قسمت از در نتیجه،  .دیلغات ناآشنا را حدس بزن

 .کنمتوصیه می

 :Bonus Wordsقسمت . 0۲
 نهاآ زها اهای سخت آزمونتعدادی از لغات دشوارتر که ممکن است در تست قسمت بعد،در 

 ها از اولویت کمتری برخوردار است.ام. یادگیری این لغتاستفاده شود را برای شما آورده

 :(phrasal verbs) مهم افعال عبارتی. 0۳
نها مواجه شوید را آها با که ممکن است در آزمون مهمافعال عبارتی تعدادی از  قسمت بعد،در 

 ام.برای شما آورده
 
 

 :دیتوجه کن رینکات ز بهت، برای یادگیری هر چه بهتر لغا
 .دیریفراگ جملهرا در قالب  دیلغات جد دیکن ی. سع0
 .بسپاریدبه خاطر  شانیها و متضادهامترادف همراهبه. لغات را ۲
در انجام این کار، از  .نمایید مرور یاجمالمنظم و بطور  یرا حتماً در فواصل زمان دی. لغات جد۳

به خاطر  ترین روشترین و علمیکنید تا ماندگارترین، اصولیپیشنهادی ما استفاده  روش ایتنر
 سپردن لغات را تجربه کنید.

مؤثر  .دیرو( ن! و امثالهمدر خواب یریادگی ای)و  نگیمانند کد ،یغاتیصرفاً تبل یها. به دنبال روش5
 نکرده است. دأییتاکنون ت یعلم دایبن چیها را هروش نیبودن ا یو علم

 یمعن بود دیکار قادر خواه نی. با ادیریمتداول کلمات را فراگ یهاشهیوندها و رپس شوندها،ی. پ4
 .دیلغات ناآشنا را حدس بزن

 
 

 نگیکد
آنها به  یتر لغات و معانسپردن راحت خاطربه  یروش ساده برا کی نگیکه کد ودشمی ادعا

 نیارتباط ب یبرقرار قیست که از طرااصل استوار  نیروش بر ا نای اساس واقع، در .ستاحافظه 
از  یستیارتباط با نیحداقل ا اشود، ی تسهیل دیمطالب جد یرفراگی فرد،« قبلی دانش و هاداشته»



 

 لیتسه در وکرده  دایپ دیلغت جد ایرا با مطلب  یمشترک ۀنقط «آموزفرهنگ زبان ایزبان، لهجه »
 دی! اساتیابداع یصد کدهادر ۹4از  شیسفانه بأمت یول رسان باشد.یاری ،دیمطالب جد یریادگی

 !معضل کیبه  اکار ر نی، بلکه ادکنیتر نمتنها سادهلغت را نه یریادگی ،فعال در این زمینه یگرام
 یو با دانش قبل شخود رندهیادگیکه  خواهد بودمؤثر  یدر صورت نگیکد د. روشکنیم لیتبد

 خود ۀلهج زبان و فرهنگ و و بین لغت جدید ارتباط جالب کی بتواند مثاً د؛بساز ار یکد خود
 ،ر لغته یریادگی یبرا کهیدر صورت ولی ود.خواهد ب دیمف ، کد موردنظرصورت نای در ند.ک دایپ

 دشوارتر اریر بسکا که دخود باز کن یبه رو ادانش ر یهاچهیدر از یکل شودآموز مجبور زبان
 خواهد شد!

وش به ر نیست که اا یجد اریبس بیآس نگ،یکد قیاز طر یریادگی یمنف یامدهایاز پ یکی ❌
 لغت که فردیمثاً . ستین قابل جبرانهم  یراحتو به دکنیلغات وارد م حیصح «تلـفــظ»

abandon  جاهمهگرفته،  ادی «آبادان»با کد  ییجادر  اربَندِن( ِ  -)با تلفظ صحیح abandon ار 
 !!بیاورد! به خاطر کد لغت راتا  دبشنو «آبادان» ی بصورتستیبا

 ست؟یچ نگیکد نیگزجای
و  یعلم روشی که ت؛سامنظم  یمرورها ای نرتیروش ا ،لغات یریادگیروش  نیبهتر

 :هایسانگلی قول به و ستا ترنشدهیدستکار
Practice makes perfect. 

 «ود.شی]منظم[ باعث تسلط م نیتمر»
 

 تنریا روش
 ،تنری. ادیرگیمقرار استفاده مورد  یداری پاریادگی یخانه است که براپنج ۀجعب کی تنریا ۀجعب

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

 یعلم اساس
را  دمدتبلن ۀبه حافظها آموختهانتقال  یبرا تکرارروش  نیدر مجموع ماندگارتر رنتیا ستمیس
 لندمدتب ۀدر حافظمطالب  تیتثب برای مرور روش س کسی بود کههاو نگیباِ .کندیم شنهادپی

، ما Fast Vocabدر کتاب  .توسعه دادرا  تنرای روش نریاسک کیفردر سبوری و کرد شنهادپیرا 
درآوردیم که در آن، هر  ایخانهجدول ششبا ایجاد تغییراتی در روش ایتنر، آن را بصورت یک 

 یند مرور و یادگیری لغات جدید است.یک مرحله از فرا ،هااز خانهیک 



 

 نریاسک یفور یهاپاداش
 یپاداش یرفتار بافاصله و بصورت آن کی به هرگاه» که نشان داد یعلم یهاشیآزما با نریاسک

جواب  ،شده دهیلغت پرس یلذا هر بار که شما به معنا« آن رفتار تکرار خواهد شد. ،داده شود
رکز شما تم ،کرده قیکار تشو نای ۀشما را به ادام ،دآییم بوجودکه  یتیاحساس رضا د،یده حیصح

 یبازده یارتقاهمان عوامل  هانی. اکندیمند مو شما را به موضوع عاقه داده شیرا بر کار افزا
 اند.نیز لحاظ شده Fast Vocabکه در کتاب  ندهست یریادگی

 سهاو نگیاب یفراموش یمنحن ۀقاعد
 ی ازمقدار ،پس از حفظ کردن قهیدق ۲0 که دکر ثابت ی،روانشناس آلمان، هاوس نگیابهرمان 

. ضمناً سرعت شوندیهرگز فراموش نم یبقماو  شوندمی فراموش ها(آن ٪۸0) معنایب یهاواج
هش کا اعثشده بحفظقبل  ازمرور مطالب  و شدهند مرور کُاست و به عیابتدا سردر  یفراموش

ر اگ در نتیجه، .گرددیبهتر از آن )در صورت خوب حفظ کردن( م یعت به نصف و حتسر نیا
 شیب یروند فراموش نیا م،یحفظ کن ستندین معنایرا که چندان هم ب یزبان خارج لغات یک یمعن
 یو در صورت کاربرد رسدیم  یزناچی مقدار به موفق و با پنج بار مرور کشدیروز طول م کیاز 

 العمر در ذهن خواهد ماند.بودن، مادام

 .کندیعمل م یفراموش یمنحنبر اساس  تنریا روش
 

 Fast Vocabدر جدول ایتنر  کار روش

ست. روش کار بدین صورت است قرار داده شده ا خانه ۶در جدول باای هر درس، برای هر لغت 
 که:

 نی هر لغت را بطورمع کنید و زمانیکهمطالعه می بیبه ترت، شما لغات جدید را روز اولدر  -
دهید. سپس، این را قرار  ✔ید، در خانۀ اول )از سمت چپ( آن، عامت تیک فتگرکامل یاد 

 کار را برای لغات دیگر درس نیز انجام دهید.
؛ و بعد از دیتا حفظ شو دیمرور کن ها راآن یهاجوابدرس دوم و  جدید لغات :دوم روزدر  -

را  ✔د، در خانۀ اول مربوط به آن، عامت تیک گرفتیی هر لغت را بطور کامل یاد آنکه معن
معنی  حدس زدنروش  اده ازاول را نیز بایستی با استف د. در روز دوم، لغات درسقرار دهی

را در خانۀ  ✔لغات، مرور کنید. در صورتیکه معنی لغات را درست حدس زدید، عامت 
را وارد کرده و آن لغت  ❌وم عامت دانید، در خانۀ ددوم قرار دهید. اگر معنی لغات را نمی

 را چند بار مرور کنید.



 

؛ و بعد از دیتا حفظ شو دیمرور کن ها راآن یهاجوابدرس سوم و  جدید لغات :سوم روزدر  -
را  ✔آنکه معنی هر لغت را بطور کامل یاد گرفتید، در خانۀ اول مربوط به آن، عامت تیک 

حدس ل و دوم را نیز بایستی با استفاده از روش های اوقرار دهید. در روز سوم، لغات درس
ا ر ✔معنی لغات، مرور کنید. در صورتیکه معنی لغات را درست حدس زدید، عامت  زدن

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

روز قبل  ام دهید و در هر روز، لغات چندنیز انج پنجمو روزهای چهارم ی همین روش را برا -
 را وارد کنید. ❌یا  ✔عامت ها عنی لغات مرور کرده و در خانهم حدس زدنرا نیز با روش 

را در  ❌یا  ✔های مرور کرده و طبق روال روزهای قبل، عامت ما00ُروز را در  خانۀ ششم -
 استفاده کنید.« تاریخ» Dateتوانید از قسمت ی این منظور میخانۀ مربوطه قرار دهید. برا

 کنید، به همانمشاهده می ❌پس از اتمام مرحلۀ ششم، در صورتیکه برای یک لغت عامت  -
خانۀ خالی اضافه کرده و آن لغت را در روزهای آتی مرور کنید. این کار را  ،تعداد به جدول

 رسید، ادامه دهید.می ✔ت تیک عام ۶به  موردنظرتا زمانیکه برای لغت 

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

با  دوارمینمود و ام تیه عنااثر را به بند نیا فیتأل قیکه توف میگویخداوند را سپاس م ان،یدر پا
 دانمیم ازم ن،یکرده باشم. همچن یوطنان گرامکوچک به هم هرچند یکار توانسته باشم خدمت نیا

مراحل  یزدنلمثا تیفیانتشارات جنگل که با دقت و ک یواحدها یۀاز همکاران تاشگرمان در کل
 کیکای یو بهروز تیموفق یرزوکمال تشکر را ابراز کنم. ضمن آ دهند،یچاپ کتاب را انجام م

 تواندیه مک یو انتقاد شنهادیاز شما تقاضا دارم هرگونه پ ،یگرام نیو مدرس انیان، دانشجوآموززبان
 .دیبگذار انیبا من در م ریز یارتباط یهاراه قیباشد را از طر دیاثر مف نیدر جهت بهبود ا

 
9/9/99ـ  یوندهیزنگ مهرداد  

e-mail: mehrdad@fastzaban.com 

@mehrdad_zangyehvandi_official 

www.FastZaban.com 
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 های اختصاریعائم و نشانه

عامت اختصاری  معادل فارسی انگلیسی

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
phr. v. phrasal verb فعل عبارتی 

sb somebody کسی 
sth something چیزی 

UC uncountable شمارش]اسم[ غیرقابل 
AmE American English انگلیسی آمریکایی 
BrE British English انگلیسی بریتانیایی 



 

3 

 درس اول
 

 

 

              Date:                                   |          Date: 

 

       decent                                            drawback 

       expedient                                      pitfall 

       salubrious                                      malfunction 

       salutary                                          deficiency 

       benefit                                           paucity 

       conducive                                      inadequate 

       merit                                              scarce 

       advantage                                     barely 

       virtue                                              paltry 

       privileged                                      sufficient 

       worthwhile                                    spacious 

       disadvantage                                  adequate 

       defect                                                   
     

 

 

 

decent (adj.) /ˈdiːsənt/ proper; satisfactory; respectable ≠ indecent 

 ؛ محترمانه، محترم، نجیبمنطقی؛ آبرومند بخش؛رضایتخوب، ؛ مناسب سته،یدرخور، شا

  No decent girl would go out with a boy like him. He’s unemployed, impolite and 

untrustworthy. 

 .است نانیاطمرقابلیو غ نزاکتیب کار،یب او .فتر نخواهد رونیاو ب مثل یبا پسر یبینجدختر  چیه  
  a decent salary/citizen                                                           حقوق مناسب؛ شهروند محترم 

 

expedient (adj.) /ɪkˈspiːdiənt/ appropriate          صاح، درخور]ولی نه منصفانه[،  آمیزمصلحت  

  This solution is politically expedient but may cause long-term problems. 

 د.بوجود آور ی رامدتیاما ممکن است مشکات طوان ،است مناسب یاسیحل از نظر سراهاین   
 

salubrious (adj.) /səˈluː iəs/ pleasant, salutary   لم، خوشایندهوا[ ساو]اغلب برای مکان یا آب  

  salubrious area/weather                                                    منطقۀ سالم؛ آبوهوای خوشایند 
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salutary (adj.) /ˈsæljəteri/ beneficial, useful                         تجربه، درس، ...[ مفید، سودمند[ 

  a salutary lesson/experience/reminder                        درس/ تجربه/ یادآور ]تلخ اما[ مفید 
 

benefit (of) .  /ˈ e əfɪt/ advantage ≠ disad a tage, detriment     سود، مزیت، منفعت 

 

  retirement benefits                                                                    بازنشستگى و مزایاى حقوق  

  He enjoys the financial benefits of his success. 

 برد.مالی موفقیتش برخوردار است/ بهره می هایمزیتاو از   
 

benefit (from) .  /ˈ e əfɪt/ نکرد مفید بودن، کمک؛ مند شدنسود بردن، بهره 
beneficial (adj.) /ˌ e əˈfɪʃəl/ مفید؛ پرخاصیت ،سودمند 
beneficiary .  /ˌ e əˈfɪʃieri/ مندبهره ور،نامه، سرمایه، ...[ بهرهنفع؛ ]وصیتذی 

 

  Many people have benefited from the new treatment. 

 .اندمند شدهبهرهبسیاری از مردم از درمان جدید   
 

conducive (to) (adj.) /kə ˈduːsɪv/ helpful; favorable, beneficial       منجرشونده، مساعد 

  an environment conducive to learning                                          محیط مساعد   یادگیری 
 

merit (of) .  /ˈ e ɪt/ excellence, worth, caliber; benefit ≠ fault || verb = merit 

 تنداش شایستگی ن،دبو سزاوار | مزیتارزش، ؛ شایستگى، استحقاق

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

 پذیری و هزینۀ کم آن است.انعطاف ،بزرگ پروژه مزیت  
 

advantage (n.) /ədˈ æ tɪdʒ/ e efit; p ofit, gai  ≠ disad a tage, detriment 

 ؛ فایده، سودبرتری، مزیت

  Each of these systems has its advantages and disadvantages. 

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

advantageous adj.  /ˌæd ə ˈteɪdʒəs/ دیبرتر؛ سودمند، مف 
 

virtue (n.) /ˈv ː tʃuː/ moral goodness; good quality, benefit; chastity 

 ، پرهیزکارینسی[ پاکدامنی، نجابت]اخاقیات[ فضیلت؛ مزیت، خوبی، حُسن؛ ]امور ج

  Humility is considered an important virtue in many Far Eastern cultures. 

 .شودیم یمهم تلق لتیفض کیخاور دور  یهااز فرهنگ یاریتواضع در بس  
  Scientists are now extolling (=praising) the virtues of organic farming. 

 ند.کنمی نیتحس را کیارگان یکشاورز یهامزیتدان در حال حاضر دانشمن  
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privileged (adj.) /ˈp ɪvəlɪdʒd/ favored                       هداراى امتیاز یا حق ویژ، ازیبرخوردار از امت  

  The town attracts people who are wealthy and privileged. 

 هستند. ممتازه ثروتمند و ک کندیرا جذب م یشهر افراد نیا  
 

privilege (n., v.) 

/ˈp ɪvəlɪdʒ/ 
 ( دادنژهی)و ازیامت | یبرتر؛ =[ prerogative] هامتیاز یا حق ویژ

 

worthwhile (adj.) /ˌw ː θˈ aɪl/ valuable, beneficial                                  ارزشمند، مفید 

  socially worthwhile goals                                                              اهداف ارزشمند اجتماعی 
 

disadvantage .  /ˌdɪsədˈ æ tɪdʒ/ eak ess, fla  ≠ e efit           کاستىضعفنقطه ،  

  great/major/serious/severe disadvantage             نقطهضعف بزرگ/ عمده/ جدی/ جدی 
 

defect (n.) /dɪˈfekt/ flaw, shortcoming, inadequacy, demerit ≠ st e gth 

 ، کمبود، ضعف، کاستىنقص

  This movie has a few serious defects.                                 .این فیلم چند نقص جدی دارد   
  a slight/minor/major defect                                               یک نقص جزئی/ کوچک/ بزرگ   
 

defective (adj.) /dɪˈfektɪv/ معیوب، ناقص 
 

drawback (of/to/with) (n.) /ˈdr ːbæk/ disadvantage 

 شکال، ا رادیا ب،یضعف، عنقطه]وضعیت، طرح، محصول، ...[ 

  The big drawback with the plan is its high cost. 

 آن است. یباا ۀنیهز ،رحط نیبزرگ ا اشکال  
 

pitfall (n.) /ˈpɪtf ːl/ peril, hazard, risk            ]... ،رمنتظرهیغشکال ا  ایخطر ]فرایند، فعالیت، شغل  

  Trading in a foreign country can be fraught with pitfalls. 

 باشد. مشکاتمملو از  تواندیم یکشور خارج کیتجارت در   
 

malfunction (n., v.) / ælˈfʌŋkʃən/ fault, failure, defect | crash 

 درست عمل نکردن |آات، ...[ نقص، عیب فنی ]اندام بدن، ماشین

  a malfunction of the immune system                                           نقص در سیستم ایمنی 
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deficiency (of/in) (n.) /dɪˈfɪʃənsi/ lack, shortage, dearth, deficit; fault, defect, 

i pe fe tio  ≠ su plus; st e gth                                  نقص، کاستى ؛)یک چیز ضروری( کمبود  

  deficiency of vitamin C/iron                                                          کمبود ویتامین ث/ آهن 
  The blood test revealed a deficiency in certain key minerals and vitamins. 

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

deficient (adj.) /dɪˈfɪʃənt/ ؛ ناکافیناقص، معیوب، کمبوددار 
 

paucity (of) (n.) /ˈp ːsəti/ scarcity, shortage, insufficiency        ؛ کمبودیت، اندکقلَ ،یکم  

  a paucity of information                                                                            کمبود اطاعات 
 

inadequate (for/to do) (adj.) /ɪ ˈædəkwət/ insufficient, deficient; inept, feckless 

≠ suffi ient; competent                                                          صاحیت، ناشایستهبى؛ ناکافى، کم  

  The food supplies are inadequate to meet the needs of the hungry. 

 است. ناکافیذخایر غذایی برای برآوردن نیازهای گرسنگان   
 

scarce (adj.) /skers/ rare, scant ≠ numerous, plentiful                   کمیاب، نادر، نایاب، کم 

  Food got scarce during the drought.                           .در زمان خشکسالی غذا کمیاب شد 
 

scarcity (n.) /ˈske səti/ َتکمبود، کمیابی، قل 
 

barely (adv.) /ˈberli/ hardly                                                     خیلی کم فقط، درست؛ سختی،به  

 

paltry (adj.) /ˈp ːltri/ inadequate, insufficient; trivial تیاهمکمارزش، بی اندک؛ اریسب ز،یناچ  

  paltry sum of money                                                                                      چندرغاز پول 

 

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   
 

sufficiency (n.) /səˈfɪʃənsi/ بسندگی، کفایت 
suffice (v.) /səˈfaɪs/ کافى بودن، بسنده بودن 
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spacious (adj.) /ˈspeɪʃəs/ roomy, commodious ≠ cramped 

 ]خانه، ساختمان، اتاق، ...[ جادار، فراخ؛ بزرگ، وسیع

  a spacious living room                                                                          اتاق نشیمن بزرگ 
 

adequate adj.  /ˈædəkwət/ enough, sufficient; acceptable ≠ inadequate 

 قبول ولی نه عالی؛ قابل، بسندهکافى]برای یک هدف خاص[ 

  I did ’t ha e adequate time to prepare.              .من زمان کافی برای آماده شدن را نداشتم   
 

 

 

 

 

 

 

 زنگ تفریح

  I did ’t get the e  ishi g fo  it o  hopi g for it, but by working for it.  

Estée Lauder 
من تنها با کار و تاش به  ؛امامیدوار بودن به چیزی نرسیده من با آرزو کردن و»اِستِی ادر:   

 «.امرسیده اینجا
 

 

 
های هایی برای تمرین لغات درس، تستدرس ۸ در انتهای هر: توجه

کنکورهای ارشد و دکتری ها از این تست گذشته آورده شده است.
ه رائا نیز آنهاپاسخ تشریحی اند و برگرفته شده 0500تا  ۹4های سال

های با پاسخها آرشیو کامل این تست رایگانبرای دریافت  شده است.
 ما مراجعه نمایید. .comFastZabanwww. سایتبه  کاماً تشریحی

 

http://www.fastzaban.com/
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 درس دوم
 

 

 

              Date:                                   |          Date: 

 

       surplus                                            principal 

       glut                                                 chiefly 

       surfeit                                             preeminent 

       plethora                                         abundant 

       plentiful                                         rampant 

       profuse                                           satiety 

       widespread                                    residual 

       rife                                                  dregs 

       prevalent                                        debris 

       pervasive                                        vestige 

       prime                                               remnant 

     

 

 

 

surplus (adj.) .  /ˈs ː pləs/ excess, surfeit, plethora; remains, leftovers, residue 

/ˈrezəduː/ ≠ dea th                                                               [بیشتر از نیاز ]باقیمانده ؛اضافه، مازاد  

  The government bought the surplus wheat to help farmers. 

 را خریداری کرد. مازادولت برای حمایت از کشاورزان گندم د  
 

glut (n., v.) /ɡlʌt/ surplus, excess, surfeit | oversupply 

 عرضه را از تقاضا بیشتر کردن | فراوانیعرضۀ زیاد، عرضۀ بیشتر از نیاز،  [، ...کاا، محصول]

  The glut of graduates means that many of them will not be able to find jobs. 

 .ها قادر به یافتن شغل نخواهند بودآنبه این معنی است که بسیاری از  انیالتحصفارغ وفور  
 

surfeit (of) (n.) /ˈs ː fɪt/ excess, surplus ≠ shortage 

 روی؛ زیادهعالمه کی [انهیعام]افراط،  ،یگادیز
 

plethora (of) (n.) /ˈpleθərə/ excess, abundance             کثرت ،ید، فراوانایدزاافراط،  ،یفزون  

  a plethora of suggestions/changes                                       تعداد زیاد پیشنهادات/ تغییرات 
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plentiful adj.  /ˈple tɪfəl/ great, abundant, copious, ample ≠ s a e 

 ]زمین[ حاصلخیز ]محصوات غذایی[ زیاد؛ ؛عددمت، ، سرشار، زیادفراوان

  In those days jobs were plentiful.                                          .در آن ایام، کار فراوان بود   
 

profuse (adj.) /prəˈfjuːs/ plentiful, fulsome, prolific                                ازحدشیبفراوان؛  

  She offered profuse apologies for being late. 

 .کرد یعذرخواه بسیار، کرده بود رید نکهیا بخاطر  
  profuse bleeding/sweating                                                              خونریزی/ تعریق شدید 

 

widespread adj.  /ˈ aɪdspred/ common, extensive, predominant, dominant ≠ 
rare, limited                                                                    گسترده، شایع، فراوان، رایج 

  widespread support/acceptance                                                 حمایت/ پذیرش گسترده   
  widespread criticism/condemnation                                        انتقاد/ محکومیت گسترده   
  The e’s widespread agreement that the law should be changed. 

 بر سر لزوم تغییر قانون وجود دارد. ایگستردهتوافق   
 

rife (adj.) /raɪf/ widespread, prevalent              در مورد چیزهای بد یا ناخوشایند[ رایج، گسترده[ 

  Rumors are rife that he is going to resign.  .شایعات زیادی وجود دارد که او قصد استعفا دارد   
 

prevalent (in/among) (adj.) /ˈprevələnt/ widespread, pervasive 

 رایج، باب، مرسوم]در یک مقطع زمانی/ مکان خاص[ 

  The disease is more prevalent in China.                           .این بیماری در چین رایجتر است   
 

pervasive (adj.) /pə ˈ eɪsɪv/ prevalent, extensive                               دهگسترنافذ،  ر،یفراگ  

  A sense of social change is pervasive in her novels. 

 ت.اس فراگیراو  هایر اجتماعی در رمانتغییمفهوم   
 

prime (adj.) /praɪm/ chief, principal; fundamental; best, premium 

 ممتاز ]کیفیت[ اصلی، نخستین؛ اساسی؛

 
  Smoking is the prime cause of lung disease.   .دخانیات عامل اصلی بیماریهای ریوی است   

prime +

cause: عامل اصلی

suspect: متهم اصلی

example: مثال نمادین
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principal (adj., n.  /ˈp ɪnsəpəl/ primary, main, major; leading | chief 

 رئیس )مدرسه( | عمده، مهم ،یاصل

  Teaching is his principal source of income.                     .تدریس، منبع اصلی درآمد اوست 
 

chiefly (adv.) /ˈtʃiːfli/ mainly, primarily                                                              ًعمدتاً، کا 
 

preeminent (adj.) /p iˈemənənt/ dominant, leading, superior                   سرآمد، برتر  

 

abundant (adj.) /əˈbʌndənt/ plentiful, bountiful, profuse; i h ≠ scarce; poor 

 غنى، ثروتمند، پرنعمت؛ فراوان، وافر، بسیار

  There is abundant evidence that cars have a harmful effect on the environment. 

 دارند. ستیزطیمحها تأثیر زیانباری بر روی وجود دارد که اتومبیل بسیاریشواهد   
 

abound (v.) /əˈbaʊnd/ فراوان بودن، وفور داشتن 
 

rampant (adj.) /ˈ æ pənt/ rife, widespread 

 ر شاخ و برگفراوان؛ ]گیاه[ پُ شایع، های بد[ رایج،]در مورد چیز

  Unemployment is now rampant in most of Asia. .بیکاری در بیشتر مناطق آسیا شایع است 
 

satiety (n.) /səˈtaɪəti/ sufficiency, fullness, surfeit                               اغنا ،یرپُ ،یریس  

 

residual (adj.) /rɪˈzɪdʒuəl/ remaining, leftover                بعد از یک فرایند یا رخداد[ باقیمانده[ 

  He’s still dealing with the residual effects of the accident. 

 .ن حادثه سر و کار دارداز آ ماندهیبرجااو هنوز با اثرات   
 

dregs (n.) /dreɡz/ remains, deposit, residue, debris 

 (زیهر چ) ارزشیبخش ب؛ مانده، پسنشستته]در مورد مایعات داخل یک ظرف[ 

  the dregs of society                                                                    بخشهای کماهمیت جامعه 
 

debris (n.) /dəˈ iː, deɪ-/ fragments                      ؛ بقایاباقیمانده، آواریب یا انفجار[ ]پس از تخر  

  These worms feed on plant debris.                     .این کرمها از بقایای گیاهان تغذیه میکنند 
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vestige (of) (n.) /ˈ estɪdʒ/ remnant, relic, trace                              رد، باقیمانده، نشانه، اثر 

 
remnant (of) (n.) /ˈ e ənt/ remains, leftovers, remainder 

 توپ؛ ]پارچه[ تهماندهته مانده،یمانده، باقپس]پس از استفاده، تخریب، خوردن، ...[ 

  The museum is one of the last remnants of the 17th-century palace. 

 کاخ قرن هفدهم است. یایبقا نیاز آخر یکیموزه  نیا  
 
 
 

 
 گ تفریحزن

  All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.  

Walt Disney 
توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته یاهای ما میؤتمام ر» :یدیزن والت  

 «.باشیم
 

 

  

vestige of +
truth: اثری از حقیقت

hope/power: قدرت/ نشانی از امید

برای هر لغت انتخاب ها ترین معادلدقیق: در این کتاب سعی شده تا توجه
 های معنایی مختلفحوزه درآنها کاربرد دقیق و صحیح شوند و نکات مربوط به 
برای  زنیقت تستباا بردن سرعت و دکه در  مانمودهرا برای شما مشخص 

 شما عزیزان بسیار مفید خواهد بود.
 چنین دقتی تاکنون در هیچ کتاب دیگری دیده نشده است.
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 مدرس چهار
 

 

 

              Date:                                   |          Date: 

 

       destroy                                           corrode 

       devastate                                      erode 

       obviate                                           relegate 

       obliterate                                       delegate 

       eradicate                                        eruption 

       decimate                                       construct 

       eliminate                                       found 

       vitiate                                             maintain 

       degrade                                           preserve 

       omit                                               conserve 

       purge                                             perpetuate 

       expunge                                          
     

 

 

 

destroy (v.) /dɪˈstrɔɪ/ ruin, raze [city, building, etc.], blight ≠ keep, preserve 

 ود کردن، نابکردن ، ویرانکردن خراب

 

  The school was completely destroyed by fire.   .مدرسه بطور کامل توسط آتش تخریب شد   
 

destruction (n.) /dɪˈstrʌkʃən/ ؛ انهدامىخراب، نابودی 
destructive (adj.) /dɪˈstrʌktɪv/ ویرانگر، مخرب 

 

  weapons of mass destruction                                                        ساحهای کشتار جمعی  

  environmental destruction                                                         تخریب زیستمحیطی 
 

devastate .  /ˈde əsteɪt/ destroy, ruin, raze [city, building, etc.]; shock, distress 

 اماً( خراب کردن؛ سراسیمه کردنویران کردن، )ک

destroy +
somebody’s confidence/hope/faith/reputation

the environment/world/planet
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  The bomb devastated much of the old part of the city. 

 .ویران کردآن بمب قسمت زیادی از بخش قدیمی شهر را   
 

devastation (n.) /ˌde əˈsteɪʃən/ خرابى، انهدام، تباهى ی،سازویران 
 

  devastating explosion/fire                                                        انفجار/ آتشسوزی مخرب   
  devastating effect                                                                             تأثیر مخرب/ زیانبار 
 

obviate (v.) /ˈ ː ieɪt/ get rid of, prevent, do away with, preclude, eliminate 

 از سر راه برداشتن، رفع کردن ،برطرف کردن ]سختی، مشکل، نیاز[

  The new treatment obviates the need for surgery. 

 .کندیبرطرف مرا  یبه جراح ازین ،دیدرمان جد  
 

obliterate (v.) /əˈblɪtəreɪt/ destroy; erase, wipe out, efface; cover completely 

 ؛ ]ایده، احساس، خاطره[ کاماً )از ذهن( پاک کردن؛ )چیزی را( کاماً پوشاندندن( نابود کر)کاماً

   Hiroshima was obliterated by the atomic bomb.          .هیروشیما با بمب اتمی نابود شد   
 

eradicate (v.) /ɪˈrædɪkeɪt/ get rid of, eliminate, extirpate; destroy, demolish 

 ؛ از بین بردنکن کردنشهیرمعضل )اجتماعی([  ]بیماری،

  We can eradicate the disease from the world.    .بیماری را از سطح جهان ریشهکن کنیم ...  
  an attempt to eradicate inflation/the problem                  تاش برای رفع تورم/ مشکل 
 

decimate (v.) /ˈdesɪmeɪt/ slaughter; weaken, destroy, annihilate 

 ن، تضعیف کردردنب ؛ از بینوارد کردن نسنگی تلفات کردن، وکشتارکشت]انسان، حیوان، گیاهان، ...[ 

  Cheap imports have decimated the textile industry. 

 است. شده یصنعت نساج تضعیفواردات ارزان باعث   
 

eliminate (v.) /ɪˈlɪməneɪt/ remove, exclude, eradicate; kill; defeat ≠ i lude 

 ؛ ]مسابقات[ حذف کردن؛ )از لیست( حذف کردننشت؛ از بین بردن، کُنیاوردن حساب به، رد کردن

  We eliminated the possibility that it could have been an accident. 

 .رد کردیمای رخ داده باشد را ما احتمال اینکه حادثه  
 

elimination (of) (n.) /ɪˌlɪməˈneɪʃən/ ینابود ؛سازیکنریشه از قلم افتادگی؛ ،حذف 
 

  the elimination of disease/poverty/crime                    ریشهکنسازی بیماری/ فقر/ جنایت   
 

vitiate (v.) /ˈ ɪʃieɪt/ corrupt, spoil; make not efficient, void 

 اعتبار کردن، ناکارآمد کردن؛ بیکردن وبیمع ناقص کردن،
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  She said that Russian military power should never again be vitiated by political 

concerns.     .او گفت که قدرت نظامی روسیه هرگز نباید بوسیلۀ نگرانیهای سیاسی دوباره خدشهدار شود   
 

degrade (v.) /dɪˈɡ eɪd/ debase, devalue, demean; deteriorate ≠ dig if ; i p o e 

 بیرکبه ت لیرا تبد یآل ۀماد [یمیش، کیفیت[ بدتر کردن؛ ]وضعیتکردن؛ ]حرمت یبکردن،  فیخوار و خف
 استحاله کردن ،کردن یترساده

  The group accuses the company of degrading women in its ads. 

 .کندیخود متهم م غاتیزنان در تبل پایین آوردن شأنشرکت را به  ،گروه نیا  
 

omit (v.) /əˈmɪt, oʊˈmɪt/ leave out, exclude; forget (to do), neglect 

 قصور کردن، حذف کردن؛ انجام ندادن، از قلم انداختن، ذکر نکردن

  Please do ’t omit any details, no matter how trivial they may seem. 

 .دبنظر برس تیاهمیممکن است بهم چقدر  هر ،ددازینیاز قلم نرا  یاتیجزئ چیه لطفاً   
 

purge (v., n.) /p ːrdʒ/ remove, eject, expel; cleanse, excrete | removal 

]مکان، سازمان[ )فردی را( وادار به ترک کردن، )از وجود افراد ناخواسته( پاکسازی کردن؛ ]موارد غیرضروری[ 
 پاکسازی، تصفیه | سهل خوردنمُرسان( پاکسازی کردن؛ ]پزشکی[ ردن؛ )از عوامل آسیباز بین ب

  plans to purge ethnic minorities from rebel-controlled areas 

 انیتحت کنترل شورش یاز نواح یقوم یهاتیاقل یپاکسازبرای  ییهابرنامه  
  The system automatically purges unread emails after four weeks. 

 .کندیمپاک هفته  چهارشده را پس از نخوانده یهالیمیطور خودکار اب ستمیس  
 

expunge (v.) /ɪkˈspʌndʒ/ delete, cross out, obliterate 

 زدودن، حذف کردن، محو کردن، پاک کردن]لیست، کتاب، اسناد، حافظه، ...[ 

  Details of her criminal activities were expunged from the file. 

 .حذف شدهای جنایی او از پرونده جزئیات فعالیت  
 

corrode (v.) /kəˈroʊd/ wear away, erode 

 ( از بین بردنجیتدربه]فلزات، اجسام[ از بین رفتن، پوسیدن، خوردن؛ )
 

erode (v.) /ɪˈroʊd/ wear away, corrode; slowly consume/destroy 

 ( از بین رفتنجیتدربهسطح اجسام[ از بین رفتن، فرسودن، دچار فرسایش شدن؛ )]خاک، صخره، 
 

relegate (to) (v.) /ˈ elɪɡeɪt/ lower, demote, delegate ≠ promote 

 تر( سقوط کردن/ فرستادن؛ ]ورزش[ )به دستۀ پایین( دادنرهیتنزل )رتبه و غ

  He resigned when he was relegated to a lower job. 

 استعفا داد. ،شد تنزل رتبه داده ترایینپ شغل کیکه به یمانز  
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delegate (v., n.) /ˈdelɪɡeɪt; ˈdeləɡət/ hand on/over, assign, devolve | deputy, 

emissary 

 نماینده، فرستاده | دنیگز یندگیکردن، به نما ندهینما]مسئولیت، قدرت[ محول کردن، اختیار دادن؛ 

  Some government power has been delegated to local authorities. 

 .است محول شده یبه مقامات محل یدولت اراتیاز اخت یبرخ  
 

eruption (n.) /ɪˈrʌpʃən/ emission; sudden appearance, outburst, spate 

 ز )ناگهانی(؛ ]احساسات، خشونت، شورش، بیماری، ...[ برویفشان، برونفوران[ رهیفشان و غآتش]
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

construct (v.) /kə ˈst ʌkt/ uild, esta lish ≠ dest o , demolish 

 رسم کردن [هندسه؛ ]ساختن، بنا کردن، احداث کردن]خانه، پل، جاده، ...[ 

  The government plans to construct two new bridges. 

 .احداث کنددولت در نظر دارد دو پل جدید   
 

construction (of) (n.) /kə ˈst ʌkʃən/ احداث، ساخت 
 

  under construction                                                                                    در دست احداث 
 

found (v.) /faʊnd/ set up, initiate, establish, launch; base 

 ]سازمان، شرکت، مدرسه، شهر، ...[ تأسیس کردن، بنیاد نهادن؛ بر پایۀ )چیزی( گذاشتن

  Oxford University was founded in 1096.                    شد. سیسأت 2872دانشگاه آکسفورد در  

 

maintain (v.) /meɪ ˈteɪn/ retain, sustain; preserve; believe; provide for 

ادعا  ،معتقد بودن ؛نگهداشتن یفعل )خوب( در حالت آات، ...[؛ ]ساختمان، ماشینکردن، نگهدارى کردن حفظ
 (به)دادن  یخرج؛ کردن

 

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

 یک دمای ثابت در داخل گلخانه ضروری است. حفظ  
  maintain standards/control                                                      رعایت موازین/ حفظ کنترل 
  Tanya maintains that her story is true.           .تانیا« ادعا میکند که داستانش حقیقی است«   
 

maintenance (n.) /ˈ eɪntənəns/ نگهدارى، حفاظت 
 

preserve (v.) /prɪˈz ː / p ote t, retain, maintain; guard, shelter ≠ aste 

 محافظت کردن ؛کردن حفظ فاسد شدن، ...[ ،آلودگى ،صدمه ،خطر]در مقابل 

  Efforts to preserve the peace have failed.                 .تاش در حفظ صلح ناکام مانده است   
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  There is little money for preserving historic buildings. 

 از بناهای تاریخی وجود دارد. محافظتپول کمی برای   
 

preservation (n.) /ˌp ezə ˈ eɪʃən/ نگهدارى، حفاظت 
 

  We are working for the preservation of the environment. 

 کنیم.کار می ستیزطیمحاز  حفاظتما برای   
 

conserve (v.) /kə ˈs ːrv/ preserve, maintain, safeguard 

 کردن ییجوصرفه [یو انرژ یعیدر مورد منابع طب شتریب؛ ]کردن یکردن، نگهدار یکداریحفظ کردن، ن

  new laws to conserve wildlife in the area   قوانین جدیدی برای حفظ حیاتوحش در منطقه 
 

conservation (n.) /ˌk ːnsərˈveɪʃən/  ،حفاظتنگهدارى 
 

perpetuate (v.) /pərˈpetʃueɪt/ make perpetual, eternalize, prolong 

 دنی، تداوم بخشکردن یکردن، جاودان یابد]غالباً در مورد وضعیت یا باورهای بد[ 

  Increasing the supply of weapons will only perpetuate the violence and 

anarchy.                                       .افزایش عرضۀ ساح، صرفاً خشونت و هرجومرج را تداوم میبخشد   
 

 

 

 

 

 

 

 

 زنگ تفریح

  The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.  

Walter Bagehot 
 «ش دهی.نی انجامتواگویند نمیست که مردم میبزرگترین لذت زندگی انجام کاری»والتر بَجِت:   
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 مدرس پنج
 

 

 

              Date:                                   |          Date: 

 

       antiquated                                       prey 

       obsolete                                        predator 

       archaic                                           request 

       antediluvian                                     demand 

       passé                                               appeal 

       decay                                                               implore 

       wane                                              importune 

       dilapidated                                      petition 

       decrepit                                          entreaty 

       pursue                                            solicit 

       quest                                               invoke 

       prosecute                                      plea 

       proceed                                          pretext 

 

 

 

 

antiquated (adj.) /ˈæ tɪkweɪtɪd/ outdated, old-fashioned 

 انوسی، از مد افتاده، مال عهد دقمهجور [با بار معنایی منفی]

 
obsolete (adj.) /ˌ ː səˈliːt/ ancient, archaic; outdated, defunct 

 منسوخ ،نیروزی، کهنه، دهاز مد افتاد

  obsolete technology                                                                                تکنولوژی منسوخ 
 

archaic (adj.) / ː ˈkeɪ-ɪk/ no longer used, obsolete; archaic, passé 

 منسوخ، از مد افتاده، مهجور ،یباستان قدیمی، کهنه، کهن،

antiquated +

ideas/attitudes/values: ارزش های قدیمی / نگرش ها/ باورها

procedures/opinions: عقاید قدیمی/ رویه ها
laws/technology: قدیمی( خیلی)تکنولوژی / قوانین
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antediluvian (adj.) /ˌæ tɪdəˈluː iən/ antiquated, ancient 

 ی، بدوسالکهن ،کهنهمنسوخ،  ،یمیقد [با بار معنایی منفی]

  antediluvian notions/ideas                                                            پندارها/ باورهای منسوخ 
 

passé (adj.) /pæˈseɪ/ outdated, old-fashioned, démodé              ؛ پیراز مد افتاده ،یمیقد  

 

decay (v., n.) /dɪˈkeɪ/ rot, spoil, decompose; deteriorate | rot 

؛ ]گیاهان[ گندیدن؛ ]دندان، چوب[ پوسیدن؛ شدن /( فاسد کردنجیتدربه)]از طریق فرایندهای شیمیایی؛ غذا[ 
ی(، جیتدرفساد ) |گذاشتن  زوال به رو]ساختمان، سازه[ تخریب شدن؛ ]باورهای سنتی، موازین و ضوابط[ 

 (؛ زوال، انحطاطگندیدگی؛ خرابی )تدریجی

  The leaves decay and enrich the soil.                  کنندیم تیتقوخاک را تجزیه شده و ها برگ.  

  He writes about the moral decay of the society. 

 .سدینویجامعه م یاخاق انحطاط ۀدرباراو   

 
wane (v.) /weɪn/ diminish, decline 

 کم شدن؛ ]ماه[ کوچکتر شدن جیتدربه[ احساس، ...قدرت، نفوذ، ]

  My enthusiasm for the project was waning.     .اشتیاق من برای آن پروژه رو به کاهش بود   
 

dilapidated (adj.) /dɪˈlæpɪdeɪtɪd/ shabby, decrepit 

 یفکسن ،یخرابه، قراضه، کلنگ درب و داغون،]ساختمان، مبلمان، وسیلۀ نقلیه، ...[ 
 

decrepit (adj.) /dɪˈkrepɪt/ old, weak, feeble, frail 

 ؛ ]انسان/ حیوان[ پیر، فرتوتدرب و داغون، خرابه، قراضه]ساختمان، وسیلۀ نقلیه، ...[ 
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

  

(an) archaic +
law/rule: مقررات منسوخ/ قانون

civilization/language: کهنزبان/ تمدن

+ decay
environmental/industrial/moral/urban

tooth/dental
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pursue (v.) /pə ˈsuː/ follow, chase, stalk; seek, trace, track; prosecute ≠ a oid; 
flee 

 د کردنپیگر؛ بودنی چیز دنبال کردن، در پى ]اغلب برای اهداف و عایق درازمدت[ ؛ تعقیب کردن، دنبال رفتن

  to pursue a goal/an aim/an objective/an interest/a career 

 دنبال کردنرا  / عاقه/ حرفهیک آرمان/ هدف/ قصد  
Many police are taught not to pursue cars at dangerous speeds. 

 .تعقیب نکنندهای خطرناک بینند تا خودروها را در سرعتها آموزش میبسیاری از پلیس  
 

 

pursuit (n.) /pə ˈsuːt/ ؛ جستجو، طلب، پیگردتعقیب 
 

quest (for) (n.) /kwest/ search, pursuit 

 آید(بدست می یسختبهسیدن به چیزی که روی )معموًا برای رجستجو، دنبال

  quest for happiness/knowledge/peace/truth   جستجوی خوشبختی/ دانش/ صلح/ حقیقت 

 

prosecute .  /ˈp ːsɪkjuːt/ take to ou t, sue; continue ≠ defe d; gi e up 
 به(، ادامه دادن )پیگیرى کردن؛ تحت تعقیب )قانونى( قرار دادن]حقوق[ 

  The young politician criticized the government for prosecuting the war. 

 جنگ مورد انتقاد قرار داد. ادامه دادن بهسیاستمدار جوان، دولت را بخاطر   
 

prosecution .  /ˌp ːsɪˈkjuːʃə  پیگیری، اقدام ]حقوق[ تعقیب قانونی، پیگرد؛ /
 

proceed (v.) /proʊˈsiːd/ go on, continue; advance, progress ≠ stop 

 پیشرفت کردن یا داشتن، جلو رفتن؛ ویژه پس از توقف( ادامه دادن، دنبال کردن)به

  The lawyers decided to proceed with the case. 

 .دنبال کنندها تصمیم گرفتند که پرونده را وکیل  
 

prey (n., v.) /preɪ/ game, quarry /ˈk ːri/; victim | hunt 

 را( شکار کردن، طعمه قرار دادن گریجانوران د) |شود[ طعمه، شکار؛ قربانی ای که شکار می]حیوان یا پرنده
 

predator (n.) /ˈp edətər/ hunter 

 طلب، نان به نرخ روزخور، کفتار؛ ]شخص[ فرصتدرنده دگر،یشکارگر، ص]حیوان[ 
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

request (v., n.) /rɪˈkwest/ ask for, appeal, demand, implore | plea 

 درخواست، تقاضا | ردن، خواهش کردن، تقاضا کردنک درخواست

  The governor requested to raise taxes.          .استاندار درخواست کرد که مالیات افزایش یابد   
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demand (v., n.) /dɪˈmænd/ request, require, necessitate, entreat | need; request 

 نیاز؛ تقاضا، درخواست | خواستار شدندرخواست کردن،  خواستن، طلبیدن،

  Romeo demanded that Natalie return the books she borrowed from him. 

 امانت گرفته بود را بازگرداند. هایی که از اوکتاب« ناتالی»که  درخواست کرد« رومئو»  
 

appeal (to) (v., n.) /əˈpiːl/ eg, e uest, solicit; attract; ask to change decision 

، خواهی کردن؛ ]دادگاه[ فرجامگیرا بودن، جذابیت داشتن؛ درخواست )مستعجل( کردن]کمک، پول، اطاعات، ...[ 
 ؛ فرجام، جذبه؛ جذابیت، گیراییخواهش، قاضات | ناه بردنرجوع کردن، پ ، ...[نظرخواهى ،براى داورى]

  The government appealed to the people to stay calm. 

 که آرامش خود را حفظ کنند. خواستدولت از مردم   
 

implore (v.) /ɪ ˈplɔː / ask, beg, appeal, crave, entreat, plead, beseech 

 کردن، تمنا به عجز و ابه کردن، التماس کردن

  Freya implored her parents not to send her to work. 

 فرستند.نکار  سرکه او را  کردیم تمنا از والدینش «ف ر یا»  
 

importune (v.) /ˌɪmpo ˈtuː / beg, pester, plead with         ن، سماجت کردمصرانه خواستن  

  Tyler stood on the street corner, importuning passersby for help. 

 .درکمیکمک  خواستدر از رهگذراند و ایستا ابانیخ ۀگوش «تایلر»  
 

petition (v., n.) /pəˈtɪʃən/ request, appeal to | appeal; prayer, plea, supplication 

، عریضه؛ عرض حالدادخواست،  | کردن یاستدعا کردن، تقاضا دادن، دادخواهها، مقامات[ ]از دولت، سازمان
 ، التماس، درخواستخواهش

  They wanted us to sign a petition against experiments on animals. 

 .میامضا کن واناتیح یبر رو شیآزما هیعل یدادخواستها از ما خواستند تا آن  
 

entreaty (n.) /ɪ ˈt iːti/ request, plea, demand, supplication            التماس، استدعا، تمنا 

  There was an intense entreaty in his tone.              .التماس شدیدی در صدایش موج میزد   
 

solicit (v.) /səˈlɪsɪt/ ask for, plead with, entreat, appeal to 

 درخواست کردن]کمک، پول، اطاعات، ...[ 

  It is illegal for public officials to solicit gifts or money in exchange for favors. 

 است. یقانونریغ ،کمک یپول در ازا ای هیهد درخواست یمقامات دولت یبرا  
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invoke (v.) /ɪ ˈvoʊk/ resort to; pray to; bring forth; summon 

ویر، ؛ ]تصدست به دامان شدن ؛ ]خداوند، ...[ خواندن،متوسل شدن به]قانون، قاعده، نظریه، ...[ استناد کردن به، 
 ؛ ]روح[ احضار کردن، فراخواندناحساس، فکر، ...[ تداعی کردن

  The old woman invoked the aid of a stranger when her husband collapsed on 

the sidewalk.                      .وقتی شوهرش در پیادهرو از حال رفت، پیرزن از یک غریبه کمک خواست   
 

plea .  /pliː/ e uest, appeal, petition; excuse, pretext; defense 

 یمدافعه، پاسخ دعو [حقوق]بهانه، عذر؛ ، تقاضا؛ ، درخواستالتماساستدعا، 

  Pat i k did ’t liste  to his f ie d’s tea ful pleas. 

 نکرد. همراه با گریه و زاری دوستش توجهی هایالتماسبه « پاتریک»  
 

pretext (n.) /ˈp iːtekst/ (false) excuse, plea, alibi                    عذر ز،ی، دستاو)دروغین( بهانه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنگ تفریح

  Do ’t ait fo  e t ao di a  oppo tu ities. “eize o o  o asio s 
and make them great.                                                      Orison Swett Marden 

های معمولی را از دست ندهید فرصت ؛های طایی نمانیدمنتظر فرصت: »ت ماردنریسون سوئِاُ   
 «.و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید
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Sample Test 1 

1. The employee did t elie e the implausible story that Janet ............... to 

justify her absence from work.                                                                (۹۹)ارشد صبح پنجشنبه
1) concocted 2) scrutinized 3) manipulated 4) reassured

2. Unwilling to admit that they had been in error, the researchers tried to 

………………. their case with more data obtained from dubious sources. 

(۹۹ دکتری کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم انسانی و دامپزشکی)                                                                       
1) rebut 2) buttress 3) preclude 4) compromise

3. Living close to a lake means we have an ................ supply of water.

1) inherent 

3) inconsistent 

2) abundant                      (۹۹)ارشد صبح جمعه  

4) eclectic

4. If ou re ra i g for e a s, take an occasional walk to give yourself a 

................ from the intensity.                                                (۹۹و فنی و مهندسی )دکتری علوم پایه
1) distinction 2) margin 3) diversity 4) respite

5. With the advent of electric bulbs and emergency lights, the use of gas lamps 

became ................... .                                                                                (۹۹)ارشد صبح پنجشنبه
1) imprecise 2) repetitive 3) idealistic 4) obsolete

6. She applied to several universities and was fortunate enough to ................ a 

place at Cambridge University to read English Literature. 

(۹۹ دکتری کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم انسانی و دامپزشکی)                                                                                       
1) surmount 2) evacuate 3) secure 4) furnish

7. With few new jobs created, the economy has remained ................ for the 

past five years.                                                                                               (۹۹)ارشد صبح جمعه
1) conservative 2) unfeasible 3) stagnant 4) impassive

8. That she was fearful of rock climbing did not …..……. her determination to 

join her friends on a rock-climbing expedition.   (۹۹علوم انسانی و دامپزشکی  ، هنر،)دکتری کشاورزی
1) diminish 2) impress 3) disclose 4) dispute

9. Scientists have not reached a complete ………………. the cause of the disease. 

Further investigation is needed to reach a general agreement.         (۹۹)ارشد اتاق عمل
1) contribution to 

3) consensus on 

2) scope to 

4) struggle for

10. The promise of technology is to …....……. human capabilities to engage in 

productive, inclusive and contemplative decision-making about how society is 

governed.                                                                                   (۹۹)دکتری علوم پایه و فنی و مهندسی
1) augment 2) interpret 3) quantify 4) justify
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 1های نمونۀ پاسخ تشریحی تست

«کرد.را باور نبود  هدر آورد شاز خوداز کار  بتشیغ هیتوج یبرا تجان که  یداستان نامعقول ،کارمند»  2 ۀنیگز. 2
مطمئن کردن( 3 کردن یکاردست( 3 کردن یوارس( 1 از خود در آوردن( 2

یشتری که های بکردند تا با دادهمیند، تاش اهدکراشتباه بپذیرند که  ودندبنکه مایل  پژوهشگران»  1 ۀنیگز. 1
.« دکنن حمایت مورد آناز ، بود دهاز منابع مشکوک بدست آم

سازش کردن( 3 کردن یریجلوگ( 3 کردن / تقویتحمایت( 1 رد کردن [استدال] (2

.«  میآب داراز  فراوانی ذخیرۀ است که ما یمعن نیبه ا اچهیدر یکینزد در یزندگ»  1 ۀنیگز. 3
(شده) نیگلچ (3 ناسازگار، ناهماهنگ (3 غنى، ثروتمند؛ فراوان( 1 اساسی اصلی، ؛فطری( 2

 یاهگ ایجاد کنید، ایوقفه شدت آن اینکه در یبرا د،یکنیآماده م اتامتحان یبرا خودتان را اگر»  3 ۀنیگز. 3
.«دیکن یروادهیپ
وقفۀ کوتاه (3 ، گوناگونىتنوع (3 لبه، کناره ه،یحاش( 1 تمایز، تفاوت( 2

.« شد منسوخ یگاز یهااستفاده از امپ ،یاضطرار یهاو چراغ یکیالکتر یهابا ظهور امپ»  3 ۀنیگز. 4
منسوخ (3 انهیگراآرمان (3 مکرر ،یپدریپ( 1 مبهم ق،ینادق( 2

شانس بود که توانست در دانشگاه قدر خوشکرد و آن پر هنامدرخواستدانشگاه  ینچند رایب او»  3 ۀنیگز. 2
« .بدست آورد یسیانگل اتیادب]رشتۀ[ خواندن  یبرا یگاهیجا جیمبریک 
مبله کردن (3 بدست آوردن (3 کردن / ترکهیتخل( 1 غلبه کردن]مشکل[ ( 2

« است. مانده دراکاقتصاد در پنج سال گذشته  ،شده جادیاکمی که  دیمشاغل جد خاطرب»  3 ۀنیگز. 5
حس، بیفاقد احساس (3 راکد (3 یعملغیر ،محتملغیر( 1 کارمحافظه( 2

سفر دوستانش در  هملحق شدن ب یاز عزم جزم او برا دیترسیم نوردیصخرهاز اینکه او »  2 ۀنیگز. 8
« .درکن کم ینوردصخره

کردنمشاجره  (3 فاش کردن (3 تحت تأثیر قرار دادن( 1 کردن کم( 2

 یبرا یشتریب قاتیتحق اند.افتهیکامل دست نتوافق به  یماریب نیدانشمندان در مورد علت ا»  3 ۀنیگز. 7
« است. ازیمورد ن یتوافق کل کیبه  دنیرس
برای  تقا /تاش (3 در مورد   توافق (3 گستره، محدوده( 1 رد/ مشارکت کمک( 2

و  ریسازنده، فراگ یهایریگمیمشارکت در تصم یبرا یانسان یهاتیقابل افزایش ،یآورفن ۀوعد»  2 ۀنیگز. 28
« جامعه است. ۀادار یدر مورد چگونگ شمندانهیاند
توجیه کردن (3 دنیسنج (3 تفسیر کردن( 1 دندا افزایش( 2
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indifference (to) (n.) /ɪ ˈdɪfərəns/ lack of interest, disinterest, apathy, 

nonchalance ≠ care                                                                  اعتنایىتفاوتى، بىعاقگى، بىبى  

  His father treated him with indifference.                      .پدرش با بیاعتنایی با او رفتار کرد   
 

indifferent (adj.) 

/ɪ ˈdɪfərənt/ 
nonchalant /-ʃəˈl] طرفبىا؛ اعتنتفاوت، بى، بىعاقهبى ː t/ ]= 

 

devotion (to) (n.) /dɪˈvoʊʃən/ loyalty, fidelity; commitment, dedication; piety 

 پرستش؛ تخصیص ،ییپارسا؛ ی، از خود گذشتگی؛ تعهدبستگدل ،خاطرتعلق ،یمهرورز ،یوفا، وفادار

  The judge praised the firefighters for their bravery and devotion to duty. 

 کرد. نیتحس فهیوظ در انجام شانتعهدخاطر شجاعت و ها را بنشانآتش ،یقاض  
 

affection (n.) /əˈfekʃən/ liking, devotion, fondness, bond, affinity 

 کمتر است[ loveاز  affection]شدت  محبت، عاطفه، عاقه، مهر ،یمهربان

  F ed’s father never showed him much affection. 

 .دوست نداشت یلیرا خ اووقت چیه «در ف » پدر  
 

fond (of) (adj.) /f ː d/ warm, kind, affectionate, attentive 

 آمیزباخته، شیفته؛ ]لبخند، وداع، ...[ محبتدوستدار، دل

  Many people in Italy are fond of gardening.    .بسیاری از مردم ایتالیا به باغبانی عاقه دارند   
 

crush (n., v.) /krʌʃ/ passion, passing fancy; beloved | press, squeeze 

و  است بزرگترکه از آنها ]خیلی[  ستکسینسبت به  جوانانو  نوجوانان زودگذرو  عشق شدیداحساس ک راش، ]
های یژگیاز ودهد. یکی دیگر رخ می هادختر دبیرستانیو بیشتر ]و نه فقط[ برای  رسنددانند که به او نمیمی

crush های رایج شود. مثالماندن آن است، یعنی به معشوق گفته نمی پنهانیcrush  معلمعاقۀ شدید فرد به 
 را «عشق زودگذر»نسبت به او این  کسی که]؛ یخاطرخواهی، عشق زودگذر، دلدادگهستند.[  هاسلبریتییا 

 شدن /شدن، خرد کردن /له کردن |[ ک راش، معشوق داریم

  All through high school I had a crush on the art teacher. 

 داشتم. راشککل دوران دبیرستان روی معلم هنرم  در  
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 و چهارم سیدرس 
 

 

 

              Date:                                   |          Date: 

 

       taboo                                              daze 

       embargo                                        baffle 

       sanction                                         amaze 

       boycott                                          bewildered 

       permit                                            vertigo 

       facilitate                                        penetrate 

       capture                                           permeate 

       apprehend                                     pierce 

       annex                                             thrust 

       usurp                                               infiltrate 

       confuse                                           seep 

     

 

 

 

taboo (adj., n.) /təˈ uː, tæ-/ forbidden, prohibited, banned | prohibition 

 یسازممنوع ،یسازحرام ،تابومنع، نهی،  |، ناپسند شدهمنع شده،ینه]موضوع، لغت، عمل[ 

  religious/social taboos against drinking alcohol 

 یبر ضد مشروبات الکل ی/ اجتماعینید یتابوها  
  It’s taboo to date a man a lot younger than you. 

 است. ناپسندتر است، چکوک شمااز  یلیکه خ یگذاشتن با مرد ]عاشقانه[ قرار  
 

embargo (n.) /ɪ ˈ ːrɡoʊ/ prohibition, sanctions 

و  ترگستردههای به تحریم sanction(s)]دقت کنید که  تجاریید( )شد میتحر]از ریشۀ اسپانیایی[ 
 هد[دهای دیگر را نیز هدف قرار می، بخشو اقتصادی شود که عاوه بر بخش تجاریگفته می تریجانبههمه

  place/impose an embargo                                             تحریمی را وضع کردن/ ا عمال کردن   
  lift/end an embargo                                                          برداشتن/ پایان دادن به یک تحریم   
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sanction (n., v.) /ˈsæŋkʃən/ penalty, punishment; embargo | consent to 

 رفتنیکردن، پذ بیاجازه دادن، تصو |؛ تحریم ، مجازاتزیاقدام قهرآم

 
  International sanctions were imposed on Iraq after it invaded Kuwait in 1990. 

 عمال شد.ا  عراقعلیه  یالمللنیب یهامیتحر، 2778در سال  تیبه کو ۀپس از حمل  
  Due to strict/tough sanctions, the country is unable to import the medicines it 

needs.                        .بدلیل تحریمهای شدید، آن کشور قادر به وارد کردن داروهای مورد نیازش نیست   
 

boycott (v., n.) /ˈ ɔɪk ːt/ avoid buying/using | ban 

 )کاا، ...( دیخر )بصورت اعتراضی( عدم | کردن یخوددار ییکار بردن کااب ای دیاز خر)بصورت اعتراضی( 
 

permit (v.) /pə ˈ ɪt/ let, allow, authorize, consent to ≠ ban, forbid 

 ورود دادن ۀاجاز؛ مجاز دانستن، روا داشتن ،اجازه دادن

  The security system will not permit you to enter without the correct password. 

 .اجازۀ ورود نخواهد دادبدون کلمۀ عبور صحیح، سیستم امنیتی به شما   
 

permission (n.) /pə ˈ ɪʃən/ اجازه 
permissive (adj.) /pə ˈ ɪsɪv/ یرگگیرد، آسانیکسى که سخت نم 
permissible (adj.) /pə ˈ ɪsəbl/ روا، مجاز، جایز، شایسته 

 

facilitate (v.) /fəˈsɪləteɪt/ ake easie , ease, aid, assist ≠ impede 

 دنگشایى کرتسهیل کردن، آسان کردن، گره

  This trade agreement should facilitate more rapid economic growth. 

 .تسهیل خواهد کردتر را این توافق تجاری، رشد اقتصادی سریع  
 

facilitation (n.) /fəˌsɪləˈteɪʃən/ سازى، تسهیل، کارگشایىآسان 
facile (adj.) /ˈfæsl/ [با تداعى منفى] آسان 
facilities (n.) /fəˈsɪlətiz/ ناتاکام 

 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

capture (v., n.  /ˈkæptʃər/ catch, arrest, imprison; occupy, seize ≠ f ee | seizure 

 دستگیری، اسارت؛ تسخیر | ، اسیر کردن؛ )با زور( گرفتننیر کردگدست

   
  

+ sanctions

impose/lift/enforce: اجرایی کردن تحریم ها/ برداشتن/ وضع کردن

break (violate)/ease: کم کردن تحریم ها/ نقض کردن

economic/trade/strict: شدید/ تجاری/ تحریم های اقتصادی
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              Date:                                   |          Date: 

 

       emerge                                           cease 

       advent                                            halt 

       incipient                                         abrogate 

       fledgling                                         negate   

       inchoate                                        invalidate 

       novice                                             extinguish 

       vanish                                             extinction 

       disappear                                       intervene 

       evaporate                                      intrude 

       perish                                             intrusive 

       cancel                                             inquisitive 

       abolish                                           interloper 

     

 

 

 

emerge (from) .  /iˈ ː dʒ/ appear; be revealed; become known; survive 

خت[ ؛ ]شرایط سظهور پیدا کردن )و شناخته شدن(برما شدن؛ آشکار شدن، ]حقایق[ ؛ شدن پدیدار شدن، نمایان
 به سامت عبور کردن )از(

  The sun emerged from behind the clouds.                      .خورشید از پشت ابرها نمایان شد   
 

emergent (adj.) /ɪˈm ː dʒənt/ 
بوجود  در حال؛ سیسأت، تازهانوپ؛ شونده، ظاهررپدیدا
 آمدن

emergence (n.) /iˈ ː dʒəns/  ظهور، پیدایش[advent ]= 
 

advent (of) .  /ˈæd e t/ a i al, appea a e, e e ge e, approach, onset, 

dawn ≠ disappearance                                        رویداد/ فرد/ اختراع مهم[ ظهور، پیدایش، رسیدن[ 

  the advent of personal computers                                         پیدایش کامپیوترهای شخصی   
  Industry was transformed by the advent of the steam engine. 

 موتور بخار، صنعت دگرگون شد. ظهوربا   
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incipient (adj.) /ɪ ˈsɪpiənt/ initial, emergent, impending, nascent, embryonic 

 نیتکو رف در شُ ن،یآغاز ،ییابتدا ۀدر مرحل

  Their project is still in its incipient stages.     .پروژۀ آنها هنوز در مراحل ابتداییاش قرار دارد   
 

fledgling (adj., n.) /ˈfledʒlɪŋ/ emergent, developing, incipient, nascent /ˈnæsənt/ 

 کار، تازهنوپاوکار، دولت، ...[ ]سازمان، کسب

  The current economic climate is particularly difficult for fledgling businesses. 

 دشوار است. نوپا یکارهاوکسب یبرا ژهیوب فعلی یاقتصاد شرایط  
 

inchoate (adj.) /ɪ ˈkoʊət/ preliminary, incipient  

 افتهیننیناتمام، تکو؛ ناقص، نیآغاز ،ییابتدا ن،یتکو رف شُدر ها، ...[ ها، نگرش]مفاهیم، عقاید، طرح

  inchoate ideas                                                                 عقاید تازه ایجاد شده، اندیشههای نوپا   
 

novice (n.) /ˈ ː ɪs/ beginner, newcomer, apprentice, fledgling, tyro /ˈtaɪroʊ/, 

neophyte /ˈ iːəfaɪt/                              در مورد یک مهارت/ شغل/ وضعیت[ نوآموز، تازهکار، مبتدی[ 

  She’s still a complete novice at the sport.              .او هنوز در این ورزش کاماً  مبتدی است   
 

vanish .  /ˈ æ ɪʃ/ disappear, fade away, evaporate ≠ appea ; last 
 رفتن از میان؛ شدن ، غیبناپدید شدن)ناگهان( 

  The missing girl vanished without a trace two years ago. 

 .شد دیناپد یرد چیبدون ه شیسال پدو  شدهدختر گم  
 

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

 ؛ از بین رفتنشدن /ناپدید کردن

  18% of the forest cover has disappeared during the last 100 years. 

 .از بین رفته استسال اخیر  288درصد پوشش جنگلی در  82  
 

disappearance (of) .  /ˌdɪsəˈpɪərəns/ ناپدیدشدگی، انقراض 
 

evaporate (v.) /ɪˈvæpəreɪt/ vaporize; fade (away), vanish, disappear ≠ wet 

 از بین رفتن، ناپدید شدن [، مفاهیم انتزاعی]احساسات ؛شدن /تبخیر کردن]مایعات[ 

  The sun is constantly evaporating the earth’s oistu e. 
 .کندتبخیر میخورشید دائماً رطوبت زمین را   
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invalidate (v.) /ɪ ˈ ælədeɪt/ void, negate, rescind, nullify, revoke 

 رد کردن ؛ ]باور/ تفسیر[کردن، باطل کردن اعتباریب انداختن، یانوناز ارزش ق]سند، قرارداد، انتخابات، بلیت، ...[ 

  The new piece of evidence will invalidate his version of events. 

 .درکخواهد  اعتباریبرا  عیاو از وقا روایت، دیشواهد جد  
 

extinguish (v.) /ɪkˈstɪŋɡ ɪʃ/ put out, quench; make stop, destroy, terminate 

 کردنین بردن، نابود ب از]ایده/ احساس[ ؛ خاموش کردن]آتش/ امپ[ 

  Firemen extinguished the fire.                                              .آتشنشانها آتش را خاموش کردند 
 

extinction (n.) /ɪkˈstɪŋkʃən/ disappearance, elimination, eradication, annihilation 

 ؛ ]فرد، رسم، مهارت[ فنا، از بین رفتنسازیانقراض، منسوخ

  Several bird species are threatened with extinction. 

 قرار دارند. انقراضهای پرندگان در معرض خطر بسیاری از گونه  
 

extinct (adj.) /ɪkˈstɪŋkt/ منقرض، نایاب، از بین رفته [defunct ]= 
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

intervene .  /ˌɪntə ˈ iː / mediate, intercede, meddle; interrupt, interject; 

happen, occur 

 )میان دو رویداد یا زمان( رخ دادن؛ )صحبت کسی را( قطع کردن؛ ندرک یگریانجی، منکرد یانیپادرم

  The poli e do ’t usuall  like to intervene in disputes between husbands and 

wives.               .مأموران پلیس معمواً دوست ندارند که در مشاجرات بین زن و شوهرها میانجیگری کنند   
 

intervention (n.) /ˌɪntərˈvenʃən/ ،یانیپادرم مداخله، دخالت 
 

intrude (into/on/upon) (v.) /ɪ ˈt uːd/ interrupt, interfere, violate; enter 

uninvited 

 ،کردن لیخود را( تحم دیعقا ای)خود ؛ مزاحم شدن، مخل شدن دن،یپر گرانیسخن د انی)ناخوانده( وارد شدن، م
 سرزده وارد شدن

  Employers should not intrude on the private lives of their employees. 

 .شوندکارمندان خود  یخصوص یندگز وارد دینبا انیکارفرما  
 

intrusive (adj.) /ɪ ˈt uːsɪv/ nosy, annoying, unwanted, inquisitive 

 زیآممداخله ،ناخوانده، مزاحم، فضول

  Intrusive reporters disturbed their privacy. 

 ها را برهم زدند.آن یخصوص میحر ،مزاحمخبرنگاران   
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              Date:                                   |          Date: 

 

       dominate                                       notorious 

       prevail                                            nonentity 

       universal                                         predict 

       omnipresent                                    anticipate 

       extant                                             forecast 

       ongoing                                          prognosticate 

       favor                                               prescient 

       popular                                          prophetic 

       prominent                                      prognosis 

       renown                                          clairvoyant 

       prestigious                                      insight 

       legendary                                       envision 

     

 

 

 

dominate .  /ˈd ː əneɪt/ control, rule, govern, prevail; overlook 

 ( مسلط بودنگرید یزهای)از نظر ارتفاع بر چ؛ خود درآوردن ۀزیر سلط ،)بر( نداشت بر، تسلط ندچیره ش

  Their team dominated the first half of the game.     .تیم آنها بر نیمۀ اول بازی مسلط بود   
  The company has dominated the market for years. 

 .به خود اختصاص داده استشرکت سالهاست که بازار را این   
 

domination .  /ˌd ː əˈ eɪʃə  یچیرگى، تسلط، برتر /
 

prevail (v.) /prɪˈveɪl/ exist, be widespread; win, succeed, be victorious, triumph 

 شدن، غالب شدن ؛ ]فرد، اصل، نظر[ پیروز، وجود داشتنرواج داشتن [، ...]عقیده، وضعیت، رسم

  These beliefs still prevail among certain social groups. 

 .رواج دارندهای اجتماعی خاصی این باورها همچنان در میان گروه  
 

prevailing (adj.) /prɪˈveɪlɪŋ/ رایج، متداول؛ غالب 
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universal (adj.) /ˌjuː əˈv ːrsəl/ general, common; global, worldwide  

 ریگعالم ،یجهان؛ یعموم ،یهمگان

  universal truth                                                                                               حقیقت جهانی   
 

omnipresent (adj.) /ˌ ː ɪˈp ezə t/ present everywhere, universal, ubiquitous 

/juːˈ ɪkwɪtəs/                                             ،حاضر در همه جا در آن واحد، حاضر مطلقهمه جا حاضر  

  The obsessive thoughts became so omnipresent that his memory was affected. 

 .دادقرار  ریثأت تحت را او ۀشدند که حافظ (گسترده) همه جا حاضرچنان  یافکار وسواس  
 

extant (adj.) /ɪkˈstæ t/ still existing, in existence, remaining, existent 

 یهست، باق ،یموجود، در هست]چیزهای قدیمی[ )هنوز( 

  A limited number of documents from that period are still extant. 

 هستند. موجودآن دوره هنوز از اسناد  یتعداد محدود  
 

ongoing (adj.) /ˈ ː ˌɡoʊɪŋ/ current, in progress, continuing 

 شرفتیپحال در ، یجار ان،یدر جر

  ongoing negotiations                                                                             مذاکرات در جریان   
 

favor (n., v.) /ˈfeɪvər/ kind act; approval; bias | prefer; support, advocate; 

benefit; help 

... بودن؛  به سود ؛ دنبو یزیطرفدار چ ؛دادن حیترج |، تأیید؛ تبعیض ؛ حمایتتی، عناپسند، لطف، نظر لطف
 نکرد لیکمک کردن به، تسه

  The prime minister is thought to favor an early referendum on the issue. 

 .باشدله أمس نیزودهنگام در مورد ا یپرسهمه طرفدار ریوزکه نخست شودیتصور م  
 

popular adj.  /ˈp ːpjələ / favored; general, common; ass, pu li  ≠ u popula  

 پسندپسند، عامهمردم؛ مردمی، همگانی؛ رایج، معمول؛ محبوب، پرطرفدار

  He’s the ost popular teacher in school.                       .او محبوبترین معلم مدرسه است   
 

popularity (of) .  /ˌp ːpjəˈlæ əti/ محبوبیت، شهرت 
 

prominent adj.  /ˈp ː ənənt/ famous, celebrated, eminent; noticeable, salient 

≠ unknown; unimportant     بیرون زده، برآمده؛ آشکار ،ستهچشمگیر، برج سرشناس؛، مشهور، نامخوش  

  The new policy is opposed by prominent members of the team. 

 تیم مواجه است. برجستۀمشی جدید با مخالفت اعضای خط  
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renown (n.) /rɪˈnaʊn/ fame, reputation, acclaim, eminence, prominence  

 زهآوا ،ینامکیشهرت، ن

  Li da’s novels have earned her international renown. 

 اند.آورده رایش به ارمغانبرا  یالمللنیب شهرت «لیندا» یهارمان  
 

prestigious (adj.) /p eˈstɪːdʒəs/ famous, distinguished, reputable, eminent 

 ، نامورمعتبر کنام،یبلندآوازه، ن ،مشهور

  the city’s most prestigious and exclusive hotel    معتبرترین و منحصربهفردترین هتل شهر   
 

legendary adj.  /ˈledʒənderi/ famous, popular; mythical            یاافسانه نامور، مشهور؛  

  Rita’s ooki g is legendary.                                                       .آشپزی »ریتا« مشهور است   
 

notorious (adj.) /noʊˈtɔː iəs, nə-/ noted, disreputable, infamous /ˈɪnfəməs/ 

 شده، شناختهآبروینما، بدنام، برسوا، انگشت

  Paul is notorious for his violent and threatening behavior. 

 .است بدنام زشیدآمیخاطر رفتار خشن و تهدب «لپا»  
 

nonentity (n.) /n ːˈ e təti/ unimportant person, nobody 

 نخوردردآدم به کاره،چیآدم ه]کسی که قدرت یا اهمیتی ندارد[ 

  Jennifer quickly went from being a nonentity to being one of the most famous 

women in the country. 

 زنان کشور شد. نیاز مشهورتر یکیه ب لیتبد گمناماز یک فرد سرعت به «فریجن»  
 

 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

predict (v.) /prɪˈdɪkt/ forecast, anticipate, prognosticate  نکرد پیشگویى ،کردن بینىپیش  

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

 هزار افزایش یابد. 288تا پایان سال ]نرخ[ بیکاری به  شودبینی میپیش  
 

anticipate (v.) /æ ˈtɪsəpeɪt/ expect, predict, foresee; look forward to, await; 

precede ≠ fear           تقدم داشتن بر، جلو بودنن؛ کرد دستییشپ... را کشیدن؛  انتظار  ؛بینى کردنپیش  

  Julie was eagerly anticipating he  hus a d’s a i al. 
 .کشیدمیشوهرش را  آمدن انتظارمشتاقانه « جولی»  
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forecast (v., n.) /ˈfɔː kæst/ predict, prognosticate | prediction, foresight 

 ینیبشیپ | دادن یآگاهشیکردن، پ ینیبشیپوهوا، اقتصاد، ...[ ]آب

  Experts are forecasting a recovery in the economy. 

 .کنندیم ینیبشیپکارشناسان بهبود اقتصاد را   
 

prognosticate (v.) /pr ːɡˈ ːstɪkeɪt/ predict, foretell       کردن ییشگویکردن، پ ینیبشیپ  

 

prescient (adj.) /ˈp eʃənt/ predictive, far-sighted, prophetic 

 نگرانهندهیآ ،انهیگوشیپ ،ییشگویوابسته به پ

  a prescient warning/remark                                                یک هشدار/ اظهار نظر آیندهنگرانه   
 

prophetic (adj.) /prəˈfetɪk/ predictive, apocalyptic, prescient      نگرانهندهیآ ،انهیگوشیپ  

 

prophecy (n.) /ˈpr ːfəsi/ ینیبشیپیی؛ گوبیغ ،ییشگویپ 
 

prognosis (n.) /pr ːɡˈ oʊsɪs/ prediction                    [یپزشک] بیماری یبینشیشناخت، پشیپ  

 

clairvoyant (n., adj.) /klerˈvɔɪənt/ fortune teller, forecaster of the future/fate 

 گوبیغ ن،یببیغ
 

insight (n.) /ˈɪnsaɪt/ understanding, intuition, perception 

 بینى، دروندرکبینش، بصیرت، 

  The book gives us some fascinating insights into life in Vienna. 

 .دهدیبه ما م نیدر و ینسبت به زندگ یجالب نشیبکتاب  نیا  
 

envision (v.) /ɪ ˈ ɪʒən/ imagine, picture, envisage 

 کردن ینیبشیپ تصور کردن،، تجسم کردنزی که نسبت به آیندۀ آن امیدوار هستید[ ]در مورد چی

  The leaders envision an equal society, free from poverty and disease. 

 .کنندیم جسمت را یماریاز فقر و ب یعار و برابر ایجامعه رهبران،  
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              Date:                                   |          Date: 

 

       affinity                                            bilateral 

       rapport                                          unilateral 

       relate                                              concomitant 

       association                                      comparative 

       partnership                                    irrelevant 

       strata                                               pertinent 

       maternal                                        coherence 

       peer                                                narrate 

       sibling                                             raconteur 

       kin                                                   contiguous 

       descendant                                     adjacent 

       scion                                               ignore 

       mutual                                             neglect 

       reciprocity                                      negligent 

     

 

 

 

affinity (n.) /əˈfɪnəti/ relationship, attraction towards, sympathy; similarity 

 هتابش ،یکیقرابت، نزد، یوابستگ ،کینزد ۀرابط؛ متقابل، کشش ۀوجه اشتراک، جاذب]افراد[ 

  There is a close affinity between these two species. 

 دو گونه وجود دارد. نیا نیب یکینزد( شباهت) هرابط  
 

rapport (n.) / æˈpɔːr/ close/special relationship, bond, harmony, affinity 

 یحسن تفاهم، سازگار ،دوستانه ۀرابط

  Pamela understood the importance of establishing a close rapport with the 

students.                                        « کرد.میآموزان را درک دوستانه با دانش ۀرابط جادیا تیاهم «اپام  

 

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

 ، نقل کردنربط داشتن، وابسته بودن؛ حکایت کردن

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

 .مرتبط خواهد بودوری در آینده، افزایش دستمزدها با بهره  
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pertinent (to) (adj.) /ˈp ːrtɪnənt/ relevant, to the point, apposite, germane to 

/dʒ ː ˈ eɪn/                                                                                         وارد، بجا، وابسته، مربوط  

  Please keep your comments pertinent to the topic under discussion. 

 .دینمای مطرحموضوع موردبحث  در ارتباط بانظرات خود را  لطفاً   
 

coherence (n.) /koʊˈhɪrəns/ unity, clarity, relevance, consistency 

 یسازگار ،توافق؛ ])اعضای( گروه[ انسجام ،یوستگیپ

  The points you made are fine, but the whole essay lacks coherence. 

 است. انسجامفاقد  همقالیت کلخوب هست، اما  دیودمن مطرحکه  ینکات  
 

narrate (v.) /nəˈreɪt, æˈ-/ report, rehearse, recite; tell, relate, recount 

 کردن فیتعر ؛ ]داستان[کردن ییگونقل کردن، داستان ،(]تلویزیون، فیلم، ...[ روایت کردن )اتفاقات

  The main character narrates the story.                 .شخصیت اصلی، داستان را روایت میکند   
 

raconteur (n.) /ˌ æk ː ˈt ː / storyteller, narrator                      قالنَ، سراداستانگو، داستان  

 

contiguous (with/to) (adj.) /kə ˈtɪɡjuəs/ neighboring, touching, adjacent 

 جوارهم ه،یمرز، متصل، همسابه هم، هم دهیمماس، چسب ک،یمجاور، نزد

  These two states are contiguous with/to each other, but their laws are quite 

different.                              .این دو ایالت با یکدیگر هممرز هستند، اما قوانین آنها کاماً متفاوت است   
 

adjacent (adj.) /əˈdʒeɪsənt/ close to, contiguous with, proximate to, adjoining 

 جوارهم ک،یمجاور، نزد]اتاق، ساختمان، زمین، ناحیه[ 
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

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

 )به( نکردن، اعتنا (به)کردن  یمحلکم گرفتن؛نادیده 

  Angela deliberately ignored my question and changed the subject. 

 و موضوع را عوض کرد. نادیده گرفتعمدًا سؤال من را « اآنج »  
  We cannot ignore the fact that many criminals never go to prison. 

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

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

  our ignorance of the true situation                                          بیاطاعی ما از وضعیت واقعی   
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neglect (v., n.) /nɪˈɡlekt/ fail to look after, pay no attention to; overlook ≠ heed 

| lack of concern; disregard 

 اهیتوجهی؛ غفلت، کوتبی | کردن کوتاهىقصور کردن، ؛ به کردن یتوجهکم، انگاشتن نادیده

  The building has been neglected for years. 

 .توجهی واقع شده استمورد بیهاست که این ساختمان سال  
 

neglectful (adj.) /nɪˈɡlektfəl/ کنندهتوجه، اهمالگر؛ کوتاهیکم 
negligible (adj.) /ˈ eɡlɪdʒə əl/ یپوشچشمقابلاهمیت؛ کم 

 

negligent (adj.) /ˈ eɡlɪdʒə t/ a eless of o e’s duty, irresponsible, inattentive, 

remiss (in/of), lax                                                                       کوتاهیکننده، اهمالگر، بیمباات 

  The hospital was negligent in the way it cared for the young man. 

 کرده بود. کوتاهیمرد جوان  قبت از آنرانحوۀ م در مارستانیب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 زنگ تفریح

  Never put the key to your happiness in someone else’s pocket; keep it 

in your own.  

 «.دیدارخودتان نگه نزدآن را  قرار ندهید؛ یگریدکس  بیخود را در ج خوشبختی دیهرگز کل»  
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scald (v., n.) /sk ːld/ burn with hot liquid or steam | burn caused by boiling liquid 

or steam 

 ]در اثر مایعات داغ یا بخار[ سوختگی|  ردندار کداغ یا بخار( سوزاندن، تاول مایعات)با 

  The steam scalded her skin.                                                      .بخار ]آب[ پوستش را سوزاند   
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

vein (n.) /veɪn/ blood vessel                                                                           گورید، سیاهر  

  The function of the veins is to carry blood to the heart. 

 ، رساندن خون به قلب است.هاسیاهرگوظیفۀ   
 

vessel .  /ˈ esəl/ boat, ship; vein; container 

 ظرف، گنجانه ؛مجرارگ،  [کالبدشناسى] ؛شتی، ناوک 
 

capacity (n.) /kəˈpæsəti/ volume, size; capability 

 ولیدتآات، ...[ ظرفیت ماشین شرکت، ؛ ]کارخانه،، استعدادظرفیت؛ ]فرد[ تواناییگنجایش، [ ، ...]ظرف، فضا

  The fuel tank has a capacity of 60 liters.                   .مخزن سوخت، 28 لیتر گنجایش دارد   
 

keg (n.) /keɡ/ s all a el 
 چلیک، بشکه[ گنجایش آن از ده گالن کمتر است کوچک که معمواً ۀبشک]

 

vertical adj.  /ˈ ː tɪkəl/ upright, erect ≠ horizontal                                   یقائم، عمود  

  vertical line                                                                                                       خط عمودی   
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

narrow adj., .  /ˈ æroʊ/ small, slender; limited; narrow-minded | reduce 

بانه، فکر، متعصب، متعصکوته ن،یبکوته، ...[ دگاهیدش، ؛ کم، اندک، ناچیز، محدود؛ ]نگرتنگ پهنا،کم ک،یبار
 شدن /محدود کردن | نانهیبکوته

 
  narrow street/road/path                                                            خیابان/ جاده/ مسیر باریک   
  narrow shoulders/waist                                                                       شانهها/ کمر باریک   
  to win by a narrow margin                                          با اکثریت شکننده برندۀ انتخابات شدن   

narrow +

victory/margin: فاصلۀ ناچیز / پیروزی خفیف

escape: (پر خطر)فرار نزدیک به گرفتاری 
majority/income: (اندک)درآمد کم / اکثریت
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  The shop near us sells only a narrow range of goods. 

 .فروشداها را میاز کا محدودینزدیک ما فقط طیف  ۀمغاز  
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

maxim (n.) /ˈ æksɪm/ saying, proverb, adage           هیگومردم ه،یگوراست مَثل،المثل، ضرب  

  My teacher’s favorite maxim as Do ’t count your chickens before they 

hatch*.    ضربالمثل مورد عاقۀ معلم من این بود: »جوجه را آخر پاییز میشمارند.«                                
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

tinge (of) (n.) /tɪndʒ/ trace, touch, hint           ]رگه، کمیفیرد، اثر خف]رنگ، احساس، ویژگی ،  

  a tinge of regret                                                                                     رگههایی از پشیمانی   
 

------------------www.FastZaban.com------------------ 

 

acknowledged (adj.) /əkˈ ːlɪdʒd/ accepted, confirmed, recognized ≠ 

anonymous                                                                               شده، تصدیقشناخته شده تیبه رسم  

  the acknowledged leader of a political party   رهبر بهرسمیتشناختهشدۀ یک حزب سیاسی   
 
 

 

 زنگ تفریح *
و مراحل رشد را  ندیآیم رونیفصل بهار از تخم ب در هاجوجه .استهجوجه یدر زندگ یفصل دشوار زییپا   
و  روندیم نیاز ب هاجوجهاز  یاریگوناگون بس لیبه دا زییفصل پا دنیاما با فرا رس .کنندیم یسپر یخوببه

 .شمارندیم زییپا خرجوجه را آ ندیگویمخاطر  نی، به هممانندیم یاز آنها باق یتعداد
 وریط ریثحفظ تک ،نیبنابرا .شدیم نیتأمو داشتن مرغ  یپروردام قیخانوار از طراز اقتصاد  یبخش ،گذشته در   
بانوان خانه  یاز سو شهیهم هاجوجهزنده ماندن  یبرخوردار بود و تاش برا ییباا تیاز اهم هاخانواده یبرا

 ،رونیا از .شدیمها خانوار وریشدن ط تلفسخت باعث  یسرماها ،ماه آذر و خصوصاً زیی. در فصل پاشدیمدنبال 
اد دادند به اقتصیکار نشان م نیها زنده بمانند و با اکردند تا جوجهیم ینگهدار یخوببه هاجوجهزنان خانه از 
به  یکس هر ۀبودند و جوج هاانسان یآمال و آرزوهانماد  یها از نظر فرهنگدارند. جوجه یاژهیخانوار توجه و

 است. دهیرس شیزوهاکه او به آر گفتندیبود، م دهیرس زییآخر پا
 شمردندیم یکییکیرا  هاجوجه یزییروز پا نیزنان خانواده تا عصر آخر لدایو قبل از آغاز مراسم  زییآخر پا در   
 .دندیدیماه زحمت خود را م 2 ۀجیو نت
و  خوشدل ادیاز ابتدا ز دینبا و شودیکار آخرش مشخص م ۀجیاست که نت نیاز ا هیکنا المثلضرب نیا   
 .Don’t count your chickens before they hatch  :                                            بود دواریام
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 اتینهای ریشه

 (root) ریشه  معنی ترجمۀ مثال مثال
acrimony 

acrid 

exacerbate 

acidity 

 خشونت ،یتلخاوقات ،یتلخ ،ییترشرو
 تند و زننده، تلخ [سخن؛ ]تلخ]بو/ مزه[ تند، 

 بدتر کردن مشکل[ ی،ماریب یت بد،]وضع
 ؛ تلخییترش

 /acer/acri تلخ

acid 

active 

reaction 

inaction 

enact 

agile 

agent 

 فعال، ساعی
 العملواکنش، عکس

 یتنبل ت،یعدم فعال ،یناکنشور
 کردن یباز ]نمایش، داستان و ...[

 ؛ زرنگچابک، فرز
 ؛ عامللیکارگزار، وک نده،ینما

 act/ag انجام دادن

animal 

animate 

animation 

inanimate 

 وانیجاندار، ح
 جاندار کردن دن،یجان بخش

 ییانمایپو ،یساززنده ،یبخشجان
 جانیب

زندگی، جان؛ 
  روح، ذهن

anim(a) 

audible 

audience 

audiology 

 ریشنودپذ ،دنیشنقابلرسا، ]صدا[ 
 شنوندگان ران،یگامیحضار، پ

 یشنودشناس]پزشکی[ 

 aud(i)/aus شنیدن

augment 

augur 

auction 

 [ افزایش یافتناثربخشی ]ارزش، اندازه، مقدار،
 ، نویدمنیُشگون، 
 دهیحراج، مزا

 aug/auc افزایش دادن

rebellion 

bellicose 

belligerent 

 انیعص ان،یشورش، طغ
 زگرایست ،یکارجویپ ،یگراجنگ

 طلبپرخاشگر، متخاصم، جنگ

 bell(i) جنگ

benefit 

beneficial 

benign 

 سود، مزیت، منفعت
 مند، مفیدسود

 مساعد، سودمند؛ مهربان

 bene خوب، خوبی

brief 

brevity 

abbreviate 

 ، کوتاهمختصر
 اختصار جاز،ی، ایکوتاه

 مخفف کردن، خاصه کردن

 brev کوتاه
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 (root) ریشه  معنی ترجمۀ مثال مثال
intervene 

contravene 

convene 

revenue 

venue 

prevent 

event 

circumvent 

 )صحبت کسی را( قطع کردن ؛نکرد یانیپادرم
 نکرد یچیسرپ ]قانون، سنت، ...[ نقض کردن،

 گرد آمدن)دور هم( 
 یدیدرآمد، عاوکار، ...[ ]دولت، سازمان، کسب

 وقوع )جرم(محل ؛ محل انجام؛ محل دادگاه
 کردن، مانع شدن یریجلوگ

 شامدی، پرخداد داد،یرو]معمواً مهم[ 
 دنز دور ؛ ]مشکل[را( فراگرفتن یزی)دور چ

 ven(t) آمدن

verdict 

veracious 

veracity 

verify 

verity 

veritable 

 داورى(؛ دادگاه)ى أحکم قاضى، ر
 راستگو، صادق
 یراست ،یدرست؛ ییصداقت، راستگو
 کردن یابی، راستکردن دییأاثبات کردن، ت

 قتیحق ت،یواقع
 یوحسابدرست ،یواقع ن،یراست

 ver(i) درست، صحیح

divert 

convert 

introvert 

extrovert 

pervert 

reverse 

versatile 

 ردنب یگرید سمتبه ؛ ]پول، زمان، ...[ منحرف کردن
 شکل دادن تغییر؛ شدن /تبدیل کردن

 گرادرون [یشناسروان]
 گرارونب [یشناسروان]

 گمراه کردن، منحرف کردن
 برعکس کردن؛ ، معکوسبرعکسوارونه، 

 فیحرفنهمه ،یچندکاره، چندکاربرد

، چرخیدن
 گرداندن

vert/vers 

victory 

convict 

invincible 

evince 

 ؛ کامیابیفتح ،یروزیپ
 محکوم شناختن، مجرم شناختن؛ محکوم
 ریناپذشکست

 وضوح( نشان دادن، بروز دادن)به

شدن؛  پیروز
قاطعانه نشان 
 دادن، قانع کردن

vict/vinc 

visual 

revision 

evident 

 یدارید ،یبصر ،یینایوابسته به ب
 ؛ مروریبازنگر ،ینیبازب

 دایآشکار، هو ،مشهود

 vis/vid دیدن

survive 

revive 

vivacious 

vivid 

convivial 

vitality 

revitalize 

 ماندن زنده]بعد از سانحه، حمله، جنگ، بیماری، ...[ 
 احیا کردن، )دوباره( رواج دادن، زنده کردن

 وخروشسرزنده، پرجوش
 اپو، فعال، سرزندهپرشور و نشاط، پرتک

 گرم مشرب،خوش ،یمعاشرت]شخصیت، جَو[ 
 شور، نشاط ،یسرزندگ

 کردن، نوجان کردن رویکردن، نون ایاح

زندگی )کردن(؛ 
 ؛ سرزندهزنده

viv(i)/vita 
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 (phrasal verbs) مهم افعال عبارتی
 ایمعن و معنای کلی آنها غالباً متفاوت از شوندتشکیل می (particle) وند همراهبه فعلرتی از یک افعال عبا   
شود. در این قسمت، لیستی شامل حروف اضافه یا در برخی موارد قیدها می وند. بخش تک اجزای آنهاستتک

 هایی از آنها آورده شده است.همراه ترجمه و مثالاز افعال عبارتی مهم به
 

 

 

1. break 
 

 مثال ترجمه فعل عبارتی
break away نکرد فرار He grabbed her, but Lucy managed 

to break away. 

break down خراب شدن The car broke down just north of 

Kermanshah. 

break 

in/into 

( وارد رهیبا شکستن قفل )و غ
کردن یرقانونیشدن، ورود غ  

Burglars had broken in while they 

were away. 

break out  جنگ، دعوا و دیگر چیزهای[
شدن ناگهان آغاز ناخوشایند[  

Fire broke out during the night. 

break up 

with 

 ?Has Jim really broken up with Mary ندبهم ز ]رابطۀ عاشقانه[

 

 

2. bring 
 

 مثال ترجمه فعل عبارتی
bring about  ،به بار آوردن، سبب موجب شدن

 شدن

The war brought about huge social 

and political changes. 

bring forth کردن دیمنجر شدن به، تول ،
 موجب شدن

a tragic love affair that brought 

forth only pain 

bring in  ]کسی را( ]بیشتر برای کمک(
 وارد کردن /کردن کیشر

They brought in a team of experts 

to investigate the causes of the 

accident. 

bring up [بچه]  ،کردن تربیتبار آوردن After Ti ’s mother died, he was 

brought up by his grandmother. 
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 IPA راهنمای استفاده از تلفظ

 نوشتاری ۀسامان کی( International Phonetic Alphabet :یسینگلا )به یالمللنیب یآوانگار یالفبا
 یناسآواش انجمن ۀلیسوب ،سامانه نیاست. ااستوار  )و یونانی( نیات الفبای یۀبر پاکه  استآوانگاری  و
ی شده گوناگون طراح یهادر زبان جادشدهیا ینشان دادن صداها یاستاندارد برا یالفبا کی عنوانبه یالمللنیب

ارائه شده و در این  IPA، تلفظ لغات بصورت Fast Vocabکتاب  تدوین شد. در 2888و نخستین بار در سال 
 بخش، آموزش مربوط به چگونگی استفاده از این نظام آوایی آورده شده است.

 

 (vowel) راهنمای تلفظ حروف صدادار

IPA معادل فارسی مثال 
/æ/ fat )ــَـ )فـَـت 
/ʌ/ cup )کوتاه «آ»و « اَ»بین  )کـاپ 
/ /1 hot )ْاهکوت «اُ» یا «آ»بین  )هـات 

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

 کوتاه« ـو» )شودْ(

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

/ə/2 
farmer )ر  ,)ـ  رَوْنْد( around ,)فـارمـ 

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

 شود.(تلفظ می
/ :(r)/ term )تـ رم(, girl )گـ رل(, turn )ــ ـ کشیده )تـ رْن 
/ :/ 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 )رو  ,)تـ 

brute )ْبـ روت( 
 کشیده« وـو»

/ɔɪ/ boy )ْبـُـی(, coin )ـُیْ )کـُیـْن 

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

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

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

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

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



 های زبانجامع آزمون واژگان                                                                          IPAاستفاده از تلفظ  یراهنما

 

 

440 

/oʊ/ or 

/əʊ/4 

cold )کـُوْلد(, boat )ْبـُوْت(,        blow 

هـُوْم() home ,)ب لـُوْ(  

 یا« اُو»
حلقی« و- »  

/ɪə/ near )نیـ ر(, deer )ـ  ـی» )دیـ ر» 
/ʊə/ sure )ـوئـ » )شـوئ ر» 
/ ə/5 hair )هــ  ر/ هـ ر(, fare )ـ ـــ ـ» )فــ  ر/ فـ ر» 

 

 (consonant) صداراهنمای تلفظ حروف بی

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

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

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

 بینی
/p/ pen )ن  پ )پـ 
/r/ red )ر )ر د 
/s/ sit )سیت(, miss )ْمیـس(, cell )ل  س )سـ 
/ʃ/ ship )ْشـیپ(, chef )ف  ش )شـ 
/t/ test )ت )ت سـْت 
/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: 
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/y/ yes )س  ی )یونیفُـرم( uniform ,)یـ 
/z/ zoo )زو(, pens )ْنـز  ز )بـاز( buzz ,)پـ 
/ʒ/ pleasure )ل ژ ر  ژ )پـ 

/dʒ/ jump )جـامپ(, gem )م  ج )جـ 
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 :از همین مؤلف

 های زبان()گرامر جامع آزمون Fast Grammarکتاب 

 م(هدیزسچاپ -)ویرایش دوم
 

 کتاب دوم یرایشوچاپ جدید  عزیز، آموزان زبان گرم استقبال از پس ⏪
 Fast Grammar صفحه به بازار آمد 188و  رنگ دودر  وندییهمهرداد زنگ استاد یفتأل 

 زبانی هاآزمون منبعین ترکامل

ها رشته ۀهم ی، ارشد و دکترMSRT، EPT، MHLE یهاآزمون یو سؤاات واقعتست  858از  با بیش ✔
 ... هاینهگز ۀهم یلو تحل یحـیتشر اًـــپاسخ کامبا  2388 مهرتا 

 :شامل ✔

 بخش 22آموزش کامل نکات به زبان ساده در  ☑
با پاسخ  Kitو  ، تافل بارونزتافل انگمن یهاکتاب هایتست و مباحث ☑

 یحیکاماً تشر
مانند فاعل، فعل،  اجزا جمله یکالبدشکاف یقزش گرامر از طرآمو ☑

 گاهیآنها در جمله و جا ۀساد یصتشخ یهاو نشانهید، ... مفعول، صفت، ق
 قرار گرفتن آنها در جمله یبو ترت
 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 ☑

 شودیدنبال م یکآکادمو هدفمند ، منسجم یآموزش یرس یککه  ترتیبی به مباحث دادن قرار ☑

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

Fast Grammar: 

 کاس درس همراه



 

 

 :از همین مؤلف

  Basic VocabFast لغات پایه کتاب

 )چاپ دوم(
 

 :شامل ✔

 پایۀ زبان انگلیسیت لغ 1114 ☑
 های هفتم تا دوازدهم بصورت درس به درسپایه لغات ☑
 با ترجمه جملۀ مثال 2121 همراهلفظ لغات بهرجمه و تت ☑

 MHLE، تولیمو و SRTM ،UTEPTهای ادوار گذشتۀ آزمونبانک سؤاات کتاب 
 م()ویرایش چهار

 :شامل ✔

با  2388 مهرادوار گذشته تا  MHLE، تولیمو و MSRT ،UTEPTهای سؤاات واقعی آزمون ☑
 هـای مگـاتشـریحیپاسـخ

 

 هـای مگـاتشـریحیپاسـخسؤاات تافل چینی با  ☑
 
 

 تر یاد بگیرید ...سریع Fastهای با مجموعه کتاب


