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 Fastکتاب واژگان جامع آزمون های زبان 

Vocab 

 

 با ایران در انگلیسی زبان واژگان یادگیری برای کتاب ترین جامع انتظار، ها مدت از پس زبان: فست

 ایویژه جایگاه قطعا که کتابی رسید. چاپ به «Ph.D-MA Vocab Fast زبان های آزمون جامع واژگان» نام

  بود. خواهد انگلیسی منابع برای بزرگ رقیبی و کرد خواهد کسب ایران در موجود منابع تمام میان در را

 ترینپرفروش مولف وندی، زنگیه مهرداد استاد تالیف نظیرترین بی و جدیدترین با را شما مطلب این در

 برای خارجی و داخلی منابع تمام از را شما که کتابی کرد. خواهیم آشنا ایران، در زبان های آزمون منابع

 کرد. خواهد نیاز بی انگلیسی زبان واژگان یادگیری

 کرد!! خواهید کوالک کتاب این با

 بخوانم؟ منبعی چه لغت یادگیری برای
 آیلتس، مانند تخصصی زبان های آزمون دکتری، یا ارشد کنکور مانند آزمون یک در شرکت قصد اگر

 به اما ایدکرده مرور خود ذهن در را سوال این بارها حتما دارید انگلیسی زبان دیگر آزمون هر یا و تافل

 به را مختلف نبعم چندین هم آنها و کنید جو و پرس خود دوستان از شاید اید.نرسیده قطعی پاسخ

 بازار در که دیگری منبع هر یا GRE و بارونز واژه 1100 تافل، ضروری لغات مثل کنند می معرفی شما

 دارد. وجود

 باشید داشته یکجا را بازار در موجود خوب منابع همه دارید دوست چیست؟ سوال این دقیق پاسخ اما

 بخوانید؟ کتاب یک فقط منابع این همه مطالعه بجای و

 این برای قطعی و دقیق پاسخ یک تا باشید همراه زبان فست وبسایت مدیر وندی زنگیه سجاد من، با

 کنید. کوالک تانآزمون در توانید می که دهم ارایه شما به سواالت

 

 .کنید کلیک لغات تلفظ فایل دانلود برای شد. داده قرار سایت در کتاب این لغات تلفظ مژده:

 

https://fastzaban.com/fast-vocab/
https://fastzaban.com/fast-vocab-ma-phd-pronunciation-words/


 زبان های آزمون جامع واژگان کتاب معرفی
 توانمی ارشد، کارشناسی عمومی زبان مانند مختلف هایآزمون و کنکورها سؤاالت در دقت و بررسی با

 منابع و هاکتاب از واژگان، بخش سواالت در استفاده مورد واژگان که رسید نتیجه این به درستیبه

 واژگان ،واژه 504 چون هاییکتاب که کردیم مشاهده دادیم، انجام که تحلیلی در شوند.می گرفته خاصی

 کتاب ،Student Bound-College the for Vocabulary،Vocab Sharp  ،بارونز واژه 1100 ،تافل ضروری

 آمادگی مسیر در مفید هایکتاب از GRE و SAT لغات آیلتس، ضروری لغات تافل، ضروری لغت 400

 مطالعه و دارند زیادی حجم منابع، این که آنجاست مشکل ولی هستند؛ هاآزمون واژگان بخش برای

 نیست. ایساده چندان کار آنها

 حجم حال، عین در و بوده هاکتاب این لغات شامل که کنیم آماده را کتابی کردیم تالش نتیجه، در

 هایکتاب لغات دبیرستان، دوره مهم لغات شامل Vocab Fast کتاب واقع، در باشد. داشته مناسبی

 کنار در لغات ارایه نظیربی و ابداعی روش از استفاده با که است دکتری و ارشد کنکورهای لغات و فوق

 عزیزان شما برای ،دشوار به ساده ترتیب به آکادمیک سبکی به و خاص وسواسی با و آنها هایمترادف

 است. گردیده آماده

 و مهم واژگان دکتری، و ارشد کنکورهای گذشته ادوار هایآزمون تحلیل و تجزیه از پس کتاب، این در

 را لغات این سپس کردیم. مرتب را آنها اهمیت، و تکرار میزان اساس بر و استخراج را پرتکرار

 کردیم. اضافه نیز را تکمیلی نکات و نموده بندیاولویت

 کتاب نمونه pdf دانلود

 

  

https://dl.fastzaban.com/Fast-Vocab-MA-Sample-FastZaban.pdf


 زبان های آزمون جامع واژگان کتاب های ویژگی

 

 ،SAT کتاب ،Vocab Sharp کتاب بارونز، واژه ۱۱۰۰ تافل، ضروری لغات ،۵۰۴ هایکتاب لغات شامل

 دیگر مرجع کتاب چند و GRE کتاب

 الیتنر پایدار یادگیری روش بر مبتنی

 آیلتس و تافل هایآزمون و دکتری و ارشد کنکورهای مهم لغت 2200 از بیش

 فارسی ترجمه با جمله 2200 از بیش

 مترادف کلمه 2500 از بیش

 مهم عبارتی افعال و کلمه پسوندهای ها،ریشه آموزش

 آموزش همراه به لغات IPA تلفظ

 1400 تا 95 دکتری و ارشد کنکورهای هایتست و خودآزمایی

 هزینه ترجمه بدون و انگلیسی زبان به هم آن کتاب چندین خرید بجای شما مناسب: بسیار متقی

 کنید. می پرداخت را کتاب یک فقط



 20 شامل درس هر است. شده کار درس 87 شامل صفحه 430 در زبان های آزمون جامع واژگان کتاب

 شده آورده لغات سنجش برای آزمون یک نیز درس 8 هر از بعد و است شده بندی دسته لغت 30 تا

  دارد. تشریحی پاسخ که است

 است؟ شده ارائه مواردی چه لغت هر برای Vocab Fast در

 برخی نظیر که شده استفاده بار اولین برای بسیاری ابداعی نکات از Ph.D) (MA, Vocab Fast کتاب در

 درس هر لغات برای که نکاتی زیر در ندارد. وجود نیز کشور از خارج چاپ منبع هایکتاب در حتی آنها از

 شماریم:می بر را گردیده ارائه

 لغات: سپردن خاطر به و مرور برای الیتنر جعبۀ و درس جدید لغات لیست .۱

 گردیده ارائه آنها از هرکدام جلو در خالی خانه ۶ همراهبه درس جدید لغات لیست ،درس هر ابتدای در

 به برای روش ترینعلمی و بهترین نوعیبه که است رالیتن روش ها،خانه این از استفاده اساس است.

 توضیح روش این از استفاده نحوۀ ادامه، در است. بلندمدت حافظه به جدید لغات معنی سپردن خاطر

 است. شده داده

 لغت: هر خاص اضافه حروف .۲

 خاص رایج اضافه حروف اینرو، از کنند.می داوطلبان به زیادی کمک هاتست به پاسخ در اضافه، حروف

 اند.شده آورده پرانتز داخل در لغت هر

 لغات: Speech of Part دستوری نقش .۳

 از بعد کتاب، این در کلمه. یک بودن … یا ،اضافه حرف ،قید ،صفت ،فعل ،اسم یعنی دستوری نقش

 اختصاری عالئم راهنمای است. شده داده نمایش اختصاری بصورت و پرانتز داخل در کلمه نوع ت،لغ هر

 است. شده آورده کتاب ۲ صفحه در

 لغات: تلفظ .۴

 راهنمای است. شده ارائه آن «المللیبین فونتیک الفبایIPA » تلفظ لغت، هر دستوری نقش از بعد

 است. شده هآورد کتاب انتهای در IPA تلفظ از استفاده

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%B1


 لغات: هایمترادف .۵

 این اند.شده داده قرار آن مختلف معانی از یک هر مهم متضادهای و هامترادف لغت، هر تلفظ از بعد

 از مختلف، معانی بین هستند. هاآزمون مهم لغات جزو و اندشده انتخاب خاصی وسواس با واژگان

 میزان اساس بر مختلف معانی اند.گرفته قرار )≠( عالمت از بعد متضادها و شده استفاده );( عالمت

 اند.شده مرتب راست به چپ از دشوار به ساده ترتیب به هامترادف و کاربرد

 هاشور که کلماتی سپس و نشده کشیده خط آنها زیر که کلماتی ابتدا قسمت، این در اینرو، از

 برگزیده و تردشوار  هایمترادف عمدتا اند،خورده هاشور که هاییمترادف زیرا نمایید؛ مطالعه را اندخورده

 هستند. برخوردار باالیی اهمیت از لغات این که کنید دقت هستند. GRE و واژه 1100 هایکتاب از

 لغات: روان ترجمه .۶

 در آنها کاربرد ترتیب به ها،ترجمه این است. شده آورده لغات دقیق و روان های ترجمه بعد، قسمت در

 اند.شده جدا یکدیگر از (؛) عالمت طریق از متفاوت معانی اند.شده آورده انگلیسی زبان

 و است «کتاب قوت نقاط» از یکی که شده داده قرار ][ کروشه داخل در معنی هر کلی کاربرد همچنین،

 است. رسانکمک بسیار لغات از صحیح استفادۀ و زنیتست در

 شود.می ارائه ایران در کیفیت و دقت این با که است بار اولین برای انگیزشگفت قابلیت این

 .ببرید را استفاده نهایت آن از کنممی توصیه عزیزان شما به بنابراین،

 نمونه: هایمثال .۷

 شده سعی قسمت، این در است. شده آورده جمله در جدید لغت کاربرد از هاییمثال بعد، قسمت در

 جمالت در جدید لغت از استفاده نحوه از مهم نکاتی حاوی و داشته آموزشی جنبه که هاییمثال تا

 نکات زیر و شده مشخص توپر بصورت جدید لغت قسمت، این در شوند. انتخاب هستند، انگلیسی

 است.underline( ) شده کشیده خط دیگر، کلمات با کلمه آنcollocation( ) نشینیهم به ربوطم

 ،expansion لغت زیر در و دارد نشینیهم «سریعrapid » با «گسترشexpansion » لغت مثال، برای

 است. شده مشخص «سریع گسترش» معنی به expansion rapid اصطالح

 نمونه: هایمثال ترجمه .۸

 جدید لغت معنی ترجمه، قسمت در است. شده آورده هامثال روان ترجمه قسمت، این در

 است. شده داده نشان چینخط بصورت



 خانواده:هم کلمات .۹

 آنها ترجمه و IPA تلفظ همراهبه اصلی لغت خانوادههم کلمات که شده آورده جدولی لغات، برخی زیر در

 شود.می شامل را

 نمونه: هایتست .۱۰

 هاتست این است. شده آورده گذشته هایدرس لغات تمرین برای هاییتست ،درس ۸ هر انتهای در

 شده ارائه نیز آنها تشریحی پاسخ و اندشده برگرفته 1400 تا 95 هایسال دکتری و ارشد کنکورهای از

 به تشریحی کامال هایپاسخ با هاتست این کامل آرشیو رایگان دریافت برای است.

 نمایید. مراجعه ما FastZaban.com سایت

 کلمات: مهم پسوندهای و پیشوندها ها،ریشه جامع آموزش .۱۱

 انگلیسی زبان در کلمات مهم پسوندهای و پیشوندها ها،ریشه جامع آموزش نیز کتاب انتهای در

 لغات معنی بود خواهید قادر نکات، این یادگیری با است. گردیده ارائه آنها کاربرد از هاییمثال همراهبه

 کنم.می توصیه عزیزان شما به را کتاب از قسمت این نکات یادگیری نتیجه، در بزنید. حدس را ناآشنا

 Words Bonus: قسمت .۱۲

 استفاده آنها از هاآزمون سخت هایتست در است ممکن که دشوارتر لغات از تعدادی بعد، قسمت در

 است. برخوردار کمتری اولویت از هالغت این یادگیری ایم.آورده شما برای را شود

 verbs phrasal:() مهم عبارتی افعال .۱۳

 برای را دشوی مواجه آنها با هاآزمون در است ممکن که مهم عبارتی افعال از تعدادی بعد، قسمت در

 ام.آورده شما

 ارشد کارشناسی عمومی زبان لغات
 زبان بخش از را ممکن درصد باالترین دارید دوست و دارید ارشد کارشناسی کنکور در شرکت قصد اگر

 درصد کسب کند. ساده بسیار را شما کار تواند می Vocab Fast کتاب مطالعه قطعا بگیرید انگلیسی

 عنوان هیچ به ینبنابرا کند. تضمین را شما قبولی تواند می براحتی ارشد کارشناسی عمومی زبان در باال

 نیز را لغت یادگیری تخصصی دروس مطالعه کنار در کنید سعی و نکنید عبور براحتی بخش این از

  باشید. داشته مدنظر



 زبان های آزمون جامع واژگان و EPT زبان آزمون جامع واژگان کتاب مقایسه

 

 که دانید می حتما کنید دنبال را ایشان کارهای و باشید آشنا وندی زنگیه استاد آموزشی گروه با اگر

 باشد سوال برایتان شاید اکنون اند.کرده کار دکتری زبان های آزمون برای جامع واژگان کتاب یک قبال

 هست؟ چی در زبان های آزمون جامع واژگان یعنی حاضر کتاب و EPT جامع واژگان کتاب بین تفاوت که

 شرکت متقاضی داوطلبان برای EPT آزمون جامع واژگان کتاب کنیم عرض باید سوال این به پاسخ در

  کرد. خواهد برطرف بخش این برای را شما نیاز و هست جوابگو کامال آزاد دانشگاه PTE های آزمون در

 وزارت MHLE آزمون علوم، وزارت MSRT آزمون دکتری، یا ارشد کنکورهای در شرکت قصد اگر اما

 و تافل مانند المللی بین های آزمون تولیمو، آزمون ،UTEPT تهران دانشگاه زبان آزمون بهداشت،

 چون هایی آزمون برای انگلیسی زبان واژگان دایره از باالتری سطح به دارید دوست یا و دارید را آیلتس

MSRT و MHLE شما برای العاده فوق منبع یک تواند می زبان های آزمون جامع واژگان کتاب برسید 

 باشد.

 تابک خرید نحوه
 بصورت زبان فست آنالین فروشگاه طریق از زیر لینک روی کلیک با توانید می کتاب این تهیه برای

 سراسر هایکتابفروشی به حضوری مراجعه با یا و بگیرید تحویل منزل درب و دهید سفارش اینترنتی

 نمایید. اقدام زبان های آزمون جامع واژگان کتاب تهیه به نسبت کشور
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