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  بینبین  دانلود تغییرات جلد اول زبان عمومی زیر ذرهدانلود تغییرات جلد اول زبان عمومی زیر ذره

  49314931نسبت به ویرایش نسبت به ویرایش   49314931ویرایش ویرایش 

ارشد زیر  یعمومزبان »مجموعه لغاتی که در این بخش گردآوری شده است، لغاتی هستند که به ویرایش چهارم کتاب 

 های متعدد، نام کتاب به  . بد نیست بدانید که با توجه به انطباق باالی کتاب با آزموناند شده اضافه« بین ذره

 تغییر نموده است.« بین زبان عمومی زیر ذره»

 23واژه به آن افزوده شده و حدود  131واژه است. نسبت به ویرایش چهارم،  5211تعداد دقیق کتاب ویرایش پنجم، دارای 

 یز از آن حذف شده است.واژه ن

 :شوند( ، تغییر محسوب میجدید)موارد  ، بدین شرح است5931تغییرات ویرایش  سایر

 لغت موجود به همراه مثال، مترادف و ترجمه در  5222نگارش  یمنبع آموزش واژگان برا 33از  یشاستفاده از ب

 (بار در کشور یناول یکتاب )برا

 (بار در کشور یناول ی)برا یارشد و دکتر یلغات کنکور کارشناس یهگنجاندن کل 

 (بار در کشور یناول یهر لغت )برا یتاهم یزانو م «یدکتر»ذکر تکرار لغات در کنکور ارشد و : جدید 

 نادرست واژگان  یدماناز چ یکتاب خبر یندر ا_بار در کشور(  یناول یبر اساس موضوع )برا یدرس بند :جدید

قرار داده شده  یکدیگرکنار  خانواده همو  یمعن هم یاو  یشهر همآن لغات  یو بجا یستبه هم ن یهدر ظاهر شب

ای مرتب  درسنامه صورت بهالفبایی  یجا بهخود کتاب  چراکهمجزا ندارند  ایت یکت. دیگر دانشجویان نیاز به است

 شده است. 

 ی(در کتب کنکور بار در کشور یناول ی)برا یو پسوند به زبان فارس یشهر یشوند؛آموزش جامع پ :جدید 

 ی(در کتب آموزش یناول یلغات )برا یهکل یکو فونت یتلفظ همزمان فارس :جدید 

 (بار در کشور یناول یاز لغات درون کتاب )برا یسیمثال انگل 2222از  یشب یترجمه فارس :جدید 

 ی ها یکشنریشده از د گلچینLongman ،Cambridge ،Oxford ،Merriam Webster ،

McMillan  معتبر یها آزمونو SAT 

 (تطابق یزانم ین)باالتر یارشد و دکتر یکنکور کارشناس یدرصد 15 یقتطب 

 یحیاز مبحث واژگان با پاسخ تشر یفیتال-یمرتب تست یها آزمون :جدید 

 در کتاب شده اصالح ایت یکت یکگنجاندن تکن :جدید 

 شروع مطالعه  یبرا :جدید -، ...( 1122، تافل، 225)شامل  یگرینمودن دانشجو از خواندن هر کتاب د نیاز یب

 .داشت یدنخواه یا مطالعه یشپ یچبه ه یازین یدجد یرایشو

 بر یدتأک :جدید(collocation لغات ییآ هم) یو حروف اضافه افعال و اسام 

 لغات یزن تستمربوط به  های یکتکن یهکل یانب :جدید 

 اشکال متداول 122آموزش  :جدید  

 اقسام کلمه )حرف، اسم، فعل، صفت، ...( -: بیان نقش کلمات جدید 

 رنگی شدن کتاب جدیدجدید روز... 112لغت تنها در  5222 یادگیری :جدید : 
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های کنکور حذف شده است و به جلد سوم منتقل شده است. دلیل این موضوع  (، تست1312از کتاب ویرایش پنجم )چاپ 
ها، بدون افزوده شدن لغت خاصی، تعداد  های زیادی به کتاب و ترجمه تمام مثال شاین است که با توجه به افزودن، بخ

 صفحات زیاد شده است. این افزایش تعداد صفحات باعث شد که کتاب را به دو بخش تقسیم کنیم. 
اژگان برای ترین آموزش و تومان، شامل جامع 320222ویرایش پنجم، به قیمت « ینب ذرهزبان عمومی زیر » 1جلد بنابراین 

 تشریحی خواهد بود. واقعاًهای کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ  نیز شامل تست 3کلیه مقاطع تحصیلی است. جلد 

  بین چیست؟بین چیست؟  مجموعه کتب چهارجلدی زبان عمومی زیر ذرهمجموعه کتب چهارجلدی زبان عمومی زیر ذره
چاپ انتشارات نگاه دانش، باهدف « بین زبان عمومی زیر ذره»های  مجموعه چهارجلدی سری کتاب

 انی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی کشور به گونه زیر تألیف شده است:تقویت دانش زب

صورت کامالً تخصصی، لغات  اکنون پیشِ روی شماست به که هم« واژگان»تحت عنوان  ،جلد اول

حال منبعی بسیار غنی برای سایر  مربوط به کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری را تحلیل نموده و درعین
توان  داخلی و خارجی است. بدلیل وسعت و تنوع منابع بکار رفته در این جلد از کتاب، آن را می های زبان آزمون

 منبعی فراتر از سطح کنکور و مناسب برای گسترش دامنه لغات زبان عمومی دانست.

های گرامر کنکور  صورت تخصصی برای پاسخگویی به تست ، به«گرامر ارشد»، تحت عنوان جلد دوم

ها نگاشته شده است. این جلد از کتاب، عالوه بر آموزش بسیار جامع و دقیق مباحث  شد کلیه رشتهکارشناسی ار
هاست.  سال اخیر کلیه رشته 12های گرامر  های دقیق به تست در کنکور کارشناسی ارشد، حاوی پاسخ شده مطرح

ساختار جمالت و همچنین  توان کامالً آماده ترجمه متون، تحلیل با مطالعه این جلد از مجموعه کتب، می
 های گرامری شد. پاسخگویی به کلوزتست

سال اخیر واژگان در کنکور  12گویی سؤاالت  ، به پاسخ«واژگان ارشد»، تحت عنوان جلد سوم

ترین  های کنکور کارشناسی ارشد، ترجمه مهم پردازد. این جلد عالوه بر تست ها می کارشناسی ارشد کلیه رشته
 های  های پاسخ به سؤاالت متون تخصصی و تست ر کنکور کارشناسی ارشد، تکنیکد شده مطرحواژگان 

شود. جلد سوم برای دوران طالیی  تحلیلی واژگان را نیز بر مبنای منابع کنکور کارشناسی ارشد شامل می-تألیفی
 خواهد بود.( 1312بندی نهایی کنکور ارشد مناسب است. )چاپ اول آن، آبان و آذر  جمع

ترین منبع کنکور دکتری خواهد  ، جامع«بین زیر ذره دکتریزبان عمومی »، تحت عنوان چهارمجلد 

سال اخیر کنکور دکتری، به مبحث  3های مربوط به گرامر بر اساس سؤاالت  بود. در این جلد عالوه بر آموزش
یی برای پاسخ به سؤاالت کنکور تنها به، 5واژگان و پاسخگویی به سؤاالت متون نیز نگاهی ویژه شده است. جلد 

 دکتری کافی بوده و تمام آنچه شما پیش از یک کنکور موفق الزم دارید، در آن گنجانده شده است. 
 توان به این موارد اشاره نمود: های مهم آن می از بخش

 های تألیفی، به همراه تست« آموزش جامع گرامر کنکور دکتری»
 المللی، و پوشش لغات چند مرجع بین تألیفیهای  همراه تست به «آموزش جامع واژگان کنکور دکتری»
 های تألیفی و منتخب، به همراه تست« های پاسخ به سؤاالت متن آموزش تکنیک»
 ، «سال اخیر 3پاسخ تشریحی به سؤاالت کنکور دکتری »

 ها و سؤاالت منتخب و تألیفی است. و چند بخش تکمیلی از تست
توصیه  بازهمکور دکتری الزم دارید، در این کتاب گنجانده شده است؛ گرچه بنابراین هرآنچه برای کن

 های واژگان از مطالعه جلد اول، غافل نشوید.  کنیم برای غلبه بر تمامی تست می
 خواهد بود.( 12)رونمایی و چاپ اول جلد چهارم )ویژه کنکور دکتری(، در آذرماه 
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    49314931در فرمت ویرایش در فرمت ویرایش   لغات جدیدلغات جدید

wwaassttee  (n/v)  squander, misuse / rubbish  ،زبالهتلف کردن، هدر دادن / اتالف  

 You waste a lot of water by having a bath instead of a shower. 
 کنی( /اسراف میکنی تلف میدی ) هدر میآب زیادی رو  تو با حمام کردن به جای یه دوش ساده گرفتن. 

 Being unemployed is such a waste of your talents.  .بیکار موندن، اتالف توانایی های توست 

 5 [weɪst]  وِیـْست /           

hhiigghhlliigghhtt  (v)  spotlight, underline, accentuate  الیت کردن، برجسته و پررنگ نمودن های  

 The report highlights the need for improved safety. .گزارش بر نیاز برای ایمنی پیشرفته تاکید دارد 
 Your résumé should highlight your skills and achievements. 

 رزومه شما باید مهارتها و دستاوردهایتان را پررنگ کند. 

 1 [haɪlaɪtˈ]  ـْالیـْتهای /           

cciirrccuummvveenntt  (v)  avoid, get round, evade طفره رفتن، دور زدن، فرار کردن  

 The company opened an account abroad, in order to circumvent the tax laws. 
 المللی باز کرد، تا قانون مالیات را دور بزند. حسابی بین ،شرکت 

 1 [sɜːrkəmˈventˌ]  وِنـْت سـِرکِم /           

ppeerrmmiitt  (v)  allow, let اجازه دادن، مجاز دانستن 

 Smoking is only permitted in the public lounge.  .سیگار کشیدن تنها در سالن استراحت عمومی مجاز است 

 1 [pərˈmɪt]  پـِرمیت /           

ddeesseerrvvee  (v)  merit, be worthy of, earn استحقاق داشتنشایسته بودن ،  

 Because the performers had worked hard, they deserved the praise that the critic 

lavished on them.    .از اونجایی که بازیگران خیلی سخت کار کرده بودند، آنها شایسته جایزه ای بودند که منتقد به آنها اهدا کرد 

 1 [dɪˈzɜːrv]  زِرو دی /           

ffaakkee  (n/adj)  forgery, charlatan, counterfeit جعلی، فـِیک، تقلبی، قالبی 

 The painting was judged a fake. .نقاشی، تقلبی )غیراصلی( تشخیص داده شد 
 He snuck past the guards by using an alias and fake ID. 

 دزدکی از نگهبانان عبور کرد ،تقلبیو  دی مستعار اون با استفاده از آی. 

 5 [feɪk]  فـِیـْک /           

pprroovvooccaattiivvee  (adj)  annoying, irritating  ،برانگیزانندهتحریک کننده، آزارنده  

 The minister’s provocative remarks were widely reported in the press. 
 ها بازتاب داده شدند. ای در خبرگزاری وزیر، بصورت گستردهکننده و آزارنده برای مردم(  )ناراحتآمیز  بیانات تحریک 

 1 [prəˈvɑːkətɪv]  واکـِتیو پرِ /           

ggrreeggaarriioouuss  (adj)  sociable, company-loving مشرب صمیمانه، خودمانی و دوستانه، خوش  

 Hadi's a gregarious, outgoing sort of person.  .هادی یه نمونه از انسان برونگرا و اجتماعی )خوش مشرب( است 

 1 [ɡerˈɡeəriəs]  گِریـئـِس گـِر /           
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ggrruummppyy  (adj)  irritable, bad-tempered ترشرو و زودرنج، بدخلق 

 I hadn't had enough sleep and am feeling a bit grumpy.  
  کنم خواب کافی نداشتم و یخرده احساس بدخلقی میمن. 

 1 [ɡrʌmpiˈ]  گرامپی /           

aassssiidduuoouuss  (adj)  meticulous, diligent, careful دقیق، حساس، دارای پشتکار فراوان 

 The construction workers erected the skyscraper during two years of assiduous labor. 
 بنا نمودند( پر زحمت )تالش فراوان به همراه دقت( برافراشتندخراش را در طی دو سالِ  کارگران ساختمانی، آسمان(. 

 1 [əˈsɪdʒuəs]  سیجـوئـِس اِ /           

nneecceessssiittaattee  (v)  make necessary, demand نیازمند بودن، سبب شدنناگزیر ساختن ،  

 Reduction in government spending will necessitate further cuts in public services. 
 شود.( یا سبب کاهش خدمات عمومی میو به کاهش خدمات است ناگزیر اهش مخارج دولت، نیازمند کاهش آتی در خدمات عمومی است. )ک 

 1 [nəˈsesəteɪt]  سِـسِـتِــیـْت نِ /           

bbaarrrriieerr  (n)  barricade, obstacle, fence  ،گیت ورودیفَنس، مانع، سد  

 He advocated the removal of trade barriers. .اون از برداشتن موانع تجاری حمایت کرد 
 Passengers are requested to show their tickets at the barrier. 

 دهند. گیت، نشانهایشان را در  شود تا بلیط از مسافرین درخواست می 

 1 [bæriərˈ]  بـَریـئِـر /           

ddiiddaaccttiicc  (adj)  instructive, educational آموزنده، تعلیمی، یاددهنده 

 She wrote up a didactic document showing new employees how to handle the company’s 

customers. )اون یه متن آموزشی نوشت تا به کارمندان جدید نشان دهد که چطور با مشتریان شرکت رفتار کنن )مدیرتشون کنن 

 1 [daɪˈdæktɪk]  دَکـْتیک دای /           

ssqquuaabbbbllee  (v/n)  quarrel, argue / disagreement جدل /پا افتاده جر و بحث کردن سر چیز پیش  

 They’re always squabbling over money. .اونها همیشه در حال جروبحث سر پول هستند 

 There were endless squabbles over who should sit where. .بحث بی پایانی سر اینکه کی کجا بشینه وجود داشت 

 1 [skwɑːbəlˈ]  بـِلآاِسکو /           

rreessoorrtt  ttoo  (v)  have recourse to, make use of  شدن، چاره جستنو دست به دامان متوسل  

 I think we can solve this problem without resorting to legal action. 
 بدون متوسل شدن به اقدام قانونی حل کنیم. تونیم این مشکل رو کنم که ما می  من فکر می 

 1 [rɪˈzɔːrt tʊ]  تو زُرت ری /           

sseett  uupp  (v)  establish اندازی نمودن نصب کردن، راه  

 They want to set up their own import–export business. 
 واردات خودشون رو راه بندازن.-وکار( صادرات )کسب خوان که بیزینس اونا می 

 1 [set ʌp]  آپ سـِت /           

lliiee  ddoowwnn  (v)  lie, rest استراحت کردن، دراز کشیدن 

 1 [laɪ daʊn]  دَؤُن الی /           
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ssnnoorree  (v)  to breathe in a noisy way خروپف کردن، خُر خُر کردن 

 Sometimes my husband snores so loudly, it keeps me awake at night. 
 کنه. بیدار میها از خواب  رخی اوقات همسرم انقدر بلند خروپف می کنه که من رو شبب 

 1 [snɔːr]  اِسنـُر /           

vvaannqquuiisshh  (v)  conquer, defeat, beat غلبه نمودن، شکست دادن، درهم شکستن 

 Napoleon was vanquished at the battle of Waterloo in 1815. 
 (دقت کنید که فعل مجهوله نه معلومشکست خورد. ) 1112اپلئون در جنگ واترلو در سال ن 

 1 [væŋkwɪʃˈ]  کوئـیشوَنـگْ /           

iinnuurree  (v)  accustom, familiarize عادت دادن، خو دادن و معتاد نمودن 

 Twenty years in the salt mines inured the man to the discomforts of dirt and grime. 
  خاک و خل )شرایط پر از آلودگی( عادت داد. )مجبورش کرد با این شرایط کنار بیاد.(بیست سال در معادن نمک، مرد را به نامالیمات 

 1 [ɪˈnjʊr]  نیور ای /           

aaffffiirrmm  (v)  declare, confirm, assert, support تایید کردن، تصدیق نمودن، تقویت کردن 

 The suspect affirmed (that) he had been at home all evening. مظنون تاکید کرد که تمام عصر را خونه بوده 

 He claims that modern physics affirms his Islamic beliefs )باورهای اسالمیش رو تقویت/تصدیق می کنه(. 

 1 [əˈfɜːrm]  فـِرم اِ /           

rreennddeerr  (v)  cause to become, give, supply نکرددادن)رساندن(، تامین  شدن، انتقال سبب  

 His rudeness rendered me speechless.  )!بی ادبی او مرا ساکت کرد )انقدر بی ادب بود که باعث شد دهنم بسته شه 

 The singers rendered the song with enthusiasm. .خواننده، موسیقی را با عالقه وافر }به شنونده{ منتقل کرد 

 They rendered assistance to the disaster victims. )اونها به قربانیان فاجعه، کمک رساندند )تامین و فراهم کردند 

 1 [rendərˈ]  رِنـْدِر /           

rreessoolluuttee  (adj)  determined, purposeful قاطعانه، مصمم 

 With a resolute glint in her eye, Reza Said he was set on going to college in NY City. 
  به دانشگاهی در شهر نیویورک سیتی دارد.با درخشش )برقی( قاطعانه در چشمانش، رضا گفت که عزم رفتن 

 1 [rezəluːtˈ]  رِزِلـوت /           

vveerraacciittyy  (n)  truthfulness, accuracy صحت، اعتبار، درستی 

 Has anyone checked the veracity of these allegations? آیا کسی صحت این اظهارات رو چک کرده؟ 
 Officials expressed doubts concerning the veracity of the story. 

 به میان آوردند که در رابطه با صحت )درستی( داستان بود. نهایی سخ قامات از شکم 

 1 [vəˈræsɪti]  رَسیـتی وِ /           

iinnffaammyy  (n)  notoriety, evil, ill fame بدنامی، رسوایی، سابقه ننگ 

 The book recounts the infamies committed by the regime. کتاب، رسوایی هایی که رژیم مرتکب شده را بازگو می کند 

 ... a general who was infamous for his brutality ... .ژنرالی که بخاطر خشونتش شهره )بدنام( بود 

 1 [ɪnfəmiˈ]  اینـْفـِمی /           

eessccaappee  (v)  run away, get away from, avoid در رفتن، فرار کردن 

 She was lucky to escape serious injury. )اون خوش شانس بود که از مصدومیت جدی در رفت )فرار کرد 

 His family escaped from Germany in 1938. ).خانواده اش در سال 1131 از آلمان فرار کردند )در رفتند 

 1 [ɪˈskeɪp]  سـْکـِیـْپ ای /           
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aappppeeaassee  (v)  pacify, conciliate, satisfy  با پذیرش خواستهفرونشاندن، راضی کردن  

 They attempted to appease international opposition by promising to hold talks. 
 (بستان سیاسی کم کنند از وقوع چیزی ناگوار با بده)فرونشانند( )وابانندالمللی را با وعده برگزاری مذاکرات بخ بینتالش کردند تا مخالفت نها آ 

 1 [əˈpiːz]  پیـز اِ /           

ddiisscciipplliinnee  (n)  control, good behavior )انضباط، رفتار شایسته )کنترل خویشتن 

 There should be better discipline in schools. .می بایست نظم و انضباط بهتری در مدارس وجود داشته باشه 

 It is good discipline to learn to delegate. .این رفتار خوبیه )کنترل خویشه( که یاد بگیریم که کارها رو محول کنیم 

 1 [dɪsɪplənˈ]  دیـسیـپـْلـِن /           

cceerrttaaiinnttyy  (n)  confidence, inevitability, sureness یقین، امر قطعی، اطمینان  

 Her return to the team now seems a certainty.  .بازگشت او به تیم هم اکنون یه موضوع قطعی به نظر می رسه 

 There’s no certainty that he’ll remember.  .اطمینانی وجود نداره که اون به یاد بیاره 

 She knew with absolute certainty that he’d say no. .اون با قطع یقین می دوست که اون نه میگه 

 1 [sɜːrtəntiˈ]  سـِرتِـنـْتی /           

ccaappttuurree  (v)  catch, seize, occupy تسخیر کردن، گرفتن، اشغال نمودن 

 Government troops have succeeded in capturing the rebel leader. 
 اند. سربازان دولتی در دستگیر نمودن رهبر شورشیان موفق شده 

 The Democratic Party captured 70% of the vote. ).حزب دموکراتیک 12 درصد آرا رو بدست آورد )گرفت 

 1 [kæptʃərˈ]  کـَپـْچـِر /           

ssuurrrreeppttiittiioouuss  (adj)  stealthy, secret پنهانی و سریانهدزدکی، مخفی ،  
 The surreptitious CIA agents were able to get in and out of the house without anyone 

noticing. .ماموران سری )مخفی( سی آی ای قادر بودند تا به خانه وارد و از آن خارج شوند بدون اینکه کسی متوجه بشه 

 Joe surreptitiously had a look in the answer book. جو، یواشکی )بطور مخفیانه( یه نگاه به کتاب پاسخ ها انداخت 

 صفــر [sʌrəpˈtɪʃəsˌ]  تیـشـِس سارِپ /           

ssuuppeerrssttiittiioouuss  (adj)  mythical, illusory بر اساس باورهای خرافی( خرافاتی، خرافانه(  

 Some people are superstitious about spilling salt on the table. 
 رخی مردم در باره ریختن نمک بر روی میز خرافاتی هستند.ب 

 I don't believe in the old superstition that the number 13 is unlucky. 
  نحسه )بدشانسی میاره( باور ندارم 13قدیمی که عدد )باور غیرمنطقی( من به خرافه. 

 1 [suːpərˈstɪʃəsˌ]  اِستـیـشـِس  سوپـِر /           

aannoonnyymmoouuss  (adj)  unnamed, unsigned هویت نام، بی بی  

 ... the anonymous author of a collection of poems ... نویسنده بی نام )گمنام( مجموعه اشعار 

 1 [əˈnɑːnɪməs]  نانـیـمـِس اِ /           

mmuunnddaannee  (adj)  dull, boring, earthly, terrestrial  کننده، یکنواخت، زمینی، دینویخسته  

 Mundane matters such as paying bills and shopping for food do not interest her. 
 کنه( کنه )مشتاق نمی کننده( مثل پرداخت قبل و خرید برای غذا خیلی او رو جذب نمی یزهای عادی )روزمره/زمینی/خستهچ 

 He is more concerned with the mundane issues of routine life than with spiritual topics. 
 ،بیشتر درگیر مسائل )دنیوی( زندگی روزمره هست تا موضوعات معنوی )روحانی(. اون 

 1 [mʌnˈdeɪn]  دِیـْن مان /           
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hheetteerrooggeenneeoouuss  (adj)  diverse, varied, miscellaneous متفاوت و ناهمگون، نامتجانس 

 I hate having only one flavor so I always buy heterogeneous type of ice cream. 
 م. )بستنی اسکـُپی!(خر گونی )مختلفی( از بستنی رو میداشته باشه متنفرم، بنابراین همیشه انواع گونان از اینکه فقط یه دونه مزه )طعم( م 

 1 [hetəroʊˈdʒiːniəsˌ]  جینـیـیِس هِتـِروُ /           

aabbeeyyaannccee  (n)  suspension, deferred تعلیق، توقف در استفاده شدن چیزی 

 The project is being held in abeyance until agreement is reached on funding it. 
  تا توافق بر روی تامین مالی آن به نتیجه برسد. درآمدحالت تعلیق  بهپروژه 

 1 [əˈbeɪəns]  بـِیـِنـْس اِ /           

ddiisshhoonneesstt  (adj)  not honest, deceiving, fraudulent باز غیرصادق، متقلب، دغل  

 I don't like him, and it would be dishonest of me to pretend otherwise. 
  ای تظاهر کنم. روراست( بودنه منه اگه جور دیگهمن ازش خوشم نمیاد، و این غیرصادق )غیر 

 1 [dɪsˈɑːnəst]  آنـِسـْت دیس /           

sskkeeppttiiccaall  (adj)  doubtful ،کار مالحظهمردد و  مشکوک، شکاک  

 I’m extremely sceptical about what I read in the press. .من به شدت به چیزی که تو مطبوعات خوندم، مشکوکم 

 1 [skeptɪkəlˈ]  اِسـْکِـپـْتیـکـِل /           

ppaarraaddooxxiiccaall  (adj)  contradictory, illogical در تضاد با واقعیت مورد انتظارنما،  متناقض  

 It seems paradoxical to me, but if you drink a cup of hot tea it seems to cool you 

down.  !به نظر من عجیب )متناقض( می رسه، اینکه اگه تو یه فنجون چای داغ بخوری برات اینجوریه که خنکنت می کنه 

 1 [pærədɑːksɪkəlˈ]  پـَرِداکـْسیـکال /           

cceennssuurree  (n/v)  condemnation / reprimand سرزنش،انتقاد / سرزنش کردن،توبیخ نمودن 

 His dishonest behaviour came under severe censure. رفتار غیرصادقانه اش تحت سرزنش شدید قرار گرفت 

 He was censured for leaking information to the press. اون بخاطر درز دادن اطالعات به خبرگزاری ها مواخذه شد 

 1 [senʃərˈ]  سِـنـْشـِر /           

ssuuffffiicciieenntt  (adj)  enough, adequate کافی، مکفی 

 We can only prosecute if there is sufficient evidence. 
 م که شواهد کافی وجود داشته باشه.یتونیم پیگرد قانونی کن ما تنها زمانی می 

 I’m not sending a gift – I think a card will suffice. .من هدیه نمی فرستم - فک می کنم یه کارت کفایت کنه 

 1 [səˈfɪʃənt]  فیـشِـنـْت سِ /           

ccoonntteemmpptt  (n)  scorn, disdain, disrespect اعتنایی ، بیاحترامی تحقیر، استهزا، بی  

 She regarded the press with absolute contempt. .اون به مطبوعات با تحقیر تمام می نگریست 

 At school she had utter contempt for all her teachers. .اون بی احترامی مطلقی برای تمام معلمانش داشت 

 1 [kənˈtempt]  تِمـْپـْت کـِن /           

ddeeggrraaddee  (v)  demean, debase, devalue, decay ارزش انگاشتن، تنزل دادن، بدتر نمودن بی  

 How can you degrade yourself by writing such trash? چطور می تونی خودتو با نوشتن چنین آشغاالیی بی ارزش کنی؟ 

 Pollution has degraded air quality. ).آلودگی، کیفیت هوا را تنزل داده است. )بدتر کرده است 

 1 [dɪˈɡreɪd]  گـْرِیـْد دی /           
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ffrriigghhtt  (n)  feat, scare وحشتترس ،  

 I got such a fright when he burst through the door. .من همچین ترسی داشتم وقتی که اون از در پرید داخل 

 1 [fraɪt]  فرایـْت /           

nnoottiiccee  (n/v)  attention, notification / perceive توجه، خبر و اطالع / متوجه شدن و پی بردن 

 I caught notice of a small scrap of paper on my desk. .من متوجه یه کاغذپاره کوچک بر روی میزم شدم 

 I noticed (that) her hands were shaking. .من متوجه شدم که دستاش داره می لرزه 

 صفــر [noʊtɪsˈ]  نوُتیـس /           

eevvaalluuaattee  (v)  assess, judge, gauge ارزیابی کردن، سنجیـدن 

 I'd assess your chances of winning as pretty low. .من شانس پیروز شدنت رو خیلی اندک ارزیابی می کنم 

 The performance of each employee is evaluated once a year. عملکرد هر کارمند، سالی یکبار سنجیده می شه 

 صفــر [ɪˈvæljueɪt]  وَلیـوئـِیـْت ای /           

iinnttrroodduuccee  (v)  launch, propose, present  ،دادن ارائهمعرفی کردن  

 Mark, let me introduce you to Jane. .مارک، بذار تا تو رو به جـین معرفی کنم 

 They want to introduce a system of identity cards.اونها می خوان که سیستم کارت های شناسایی رو معرفی کنن 

 صفــر [ɪntrəˈduːsˌ]  اینتـْرِدوس /           

aappppeettiittee  (n)  hunger, ravenousness اشتها، میل و رغبت 

 His mother admonished him not to ruin his appetite by eating cookies before dinner. 
 که اشتهایش را با خوردن شیرینی قبل از ناهار خراب نکند. کرد(  )نصیحت میکرد  سرزنش میادرش او را م 

 صفــر [æpɪtaɪtˈ]  اَپیـتایـْت /           

ppooiissoonn  (n)  toxin, venom سم، زهـر 

 Her drink had been laced with a deadly poison. .نوشیدنی اش به سمی کشنده آغشته شده بود 

 صفــر [pɔɪzənˈ]  پـُیـْزِن /           

aaddoorrnn  (v)  decorate, embellish, ornament آذین کردن، مزین نمودن، تزیین کردن 

 Church walls were adorned with religious paintings. .دیوارهای کلیسا با نقاشی های مذهبی آذین شده بود 

 صفــر [əˈdɔːrn]  اِدُرن /           

ssttrruuggggllee  (v/n)  strive, try hard / endeavour  ،سعی و کوششگالویز شدن تالش نمودن /  

 He struggled with his attacker who then ran off. .اون با حمله کننده اش که بعدش فرار کرد گالویز شد 
 She never gave up the struggle to have her son freed from prison. 

 کشید.نبرای آزاد نمودن پسرش از زندان دست  )سعی و کوشش( و هرگز از تالشا 

 صفــر [strʌɡəlˈ]  اِسـْتراگـِل /           

rreetteennttiioonn  (n)  the act of keeping something نگهداری، حفظ 

 The retention of old technology has slowed the company's growth. 
 فظ تکنولوژی قدیمی، پیشرفت شرکت را کند کرده است.ح 

 صفــر [rɪˈtenʃən]  تـِنـْشـِن ری /           
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ccoommppllaaiinn  (v)  protest, grumble غر زدن، ابراز نارضایتی کردن، شکایت کردن 

 Hamid complained (that) he was paid a pittance for the great amount of work he did 

at the firm. .حمید غر می زد )شاکی بود( که به اون چندرغاز برای حجم زیادی از کار که در شرکت انجام داده، پرداخت شد 

 Amir’s endless complaints exasperated his roommate. غرغرهای ناتمام امیر، هم اتاقیش رو از کوره بدر کرد 

 صفــر [kəmˈpleɪn]  پـلـِیـْن کـِمْ /           

ccoommppeelllliinngg  (adj)  convincing, enthralling, captivating قانع کننده، متقاعدکننده، جذاب، گیرا 

 There was compelling evidence in her defence. .شواهد قانع کننده ای در دفاعیاتش بود 

 I found the whole film very compelling. .)من تمام فیلم را خیلی جذاب )گیرا و مهیج( یافتم )دیدم 

ینگلـپـِ کـِمْ /              [kəmˈpelɪŋ] صفــر 

vviivviidd  (adj)  bright, clear, realistic ،زنده  واضح، روشن  

 I’ve got vivid memories of that summer. .من خاطرات روشنی )زنده و واضحی( از اون تابستون دارم 

 صفــر [vɪvɪdˈ]   یـویـدو /           

ssttaammiinnaa  (n)  endurance, staying power  ،بنیهاستقامت  

 I don’t have the stamina to work all night. .من این قدرت )استقامت، بنیه( رو ندارم که تمام شب کار کنم 

 صفــر [stæmɪnəˈ]  اِستـَمیـنِ /           

ssttaatteemmeenntt  (n)  declaration, expression of views اظهارات، بیانات 

 She put out a statement on behalf of the Government. .او اظهاراتی را به نیابت از دولت بیان )منتشر( کرد 

 صفــر [steɪtməntˈ]  اِسـْتِـیـْتـْمـِنت /           

ssppuurr  (v)  stimulate, encourage, prompt تهییج کردن، تشویق کردن، واداشتن 

 The band were spurred on by the success of their last two singles. 
 به جلو تهییج شدند.(رو آهنگ اخیرشون تشویق شدند )به سمت حرکت  روه موسیقی )باند( با موفقیت دو تکگ 

 صفــر [spɜːr]  اِسپـِر /           

ssiieeggee  (n)  blockade, encirclement محاصره، احاطه 

 An attempt was made to break the 38-month siege of Sarajevo. 
 ماهه سارایوو صورت پذیرفت.31محاصره الشی برای شکستن ت 

 صفــر [siːdʒ]  سـیـج /           

sseett  aassiiddee  (v)  save, discard کنار گذاشتن، صرف نظر کردن 

 Have you set aside some money for your child’s education? آیا پولی برای تحصیل فرزندت کنار گذاشته ای؟ 

 They agreed to set aside their differences and work together for peace )برای صلح همکاری کنند(. 

 صفــر [setəsaɪdˈ]  سـِتـِساید /           

rreenneeggee  (v)  to fail to keep a promise,go back on دبه درآوردن، زیر قول زدن 

 The administration had reneged on its election promises. .مدیر زیر قول های انتخابی ش زد 

 They had promised to pay her tuition )که هزینه تحصیلش رو بپردازن( but later reneged. 

 صفــر [rɪˈniːɡ]  نیـگ ری /           
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rreennoouunnccee  (v)  give up, relinquish, reject دست کشیدن، چشم پوشیدن، رد کردن 

 Will Charles renounce the throne in favor of his son? آیا چارلز از تاج و تخت به نفع پسرش چشم می پوشد؟ 

 Gandhi renounced the use of violence. .گاندی استفاده از خشونت را رد کرد 

 صفــر [rɪˈnaʊns]  ناؤُنـْس ری /           

rreeccaanntt  (v)  renounce, deny, retract گرفتن کردن، حرف یا باور خود را پس تکذیب  

 In 1633 he was forced to recant his assertion that the earth orbited the sun. 
  گردد را پس بگیرد )تکذیب کند.( ، اون مجبور شد تا ادعایش که زمین به دور خورشید می1333در سال 

 صفــر [rɪˈkænt]  کـَنت ری /           

ppuuzzzzlliinngg  (adj)  baffling, perplexing, bewildering کننده، پیچیـده گیج  

 There were reports of the puzzling deaths of hundreds of dolphins. 
 داشتکننده )پیچیده و عجیب( صدها دلفین وجود  های گیج زارشاتی از مرگگ. 

 صفــر [pʌzəlɪŋˈ]  پازِلیـنگ /           

pprrooffeessss  (v)  declare, announce, claim  ،کردن  اظهارادعا کردن  

 In court, he was still professing his innocence.  .در دادگاه، او هنوز در حال ادعای )اظهار( بیگناهی اش بود 

 They profess loyalty to the king. .آن ها اظهار وفاداری به شاه نمودند 

 صفــر [prəˈfes]  پرِفـِس /           

ppoolliiccyy  (n)  plans, strategy  ،خط مشیاصولسیاست ،  

 It is my policy not to say anything to the press. .این سیاست منه که چیزی به خبرگزاری ها نگم 

 The company has adopted )اتخاذ کرده است( a firm policy on shoplifting )دزدی جنس از مغازه(. 

 صفــر [pɑːlɪsiˈ]  پالیـسی /           

oobbsseessssiioonn  (n)  fixation, passion, mania تعلق خاطر، وسواس فکری 

 Jack’s obsession with personal cleanliness annoys everyone. 
 سازد. فکری جک در رابطه با نظافت شخصی هرکسی را آزرده خاطر می سواسو 

 صفــر [əbˈseʃən]  سـِشـِن اِب /           

mmeessmmeerriizzee  (v)  captivate, enthral, magnetize  ،یزم و جذب کردنهیپنوتمسحور کردن  

 She was mesmerized by the blue eyes that stared so intently into her own. 
 زد، مسحور شد )جذب شد.( با دقت خیلی خاصی به او زل ون با چشمان آبی که ا 

 صفــر [mezməraɪzˈ]  مـِزمـِرایـْز /           

iinnffiillttrraattee  (v)  permeate, penetrate رخنه کردن، نفوذ کردن 

 Rebel forces have been infiltrating into the country. .نیروهای شورشی در کشور نفوذ )رخنه( کرده اند 

 A journalist managed to )موفق شد به( infiltrate the powerful drug cartel )فروشندگان مواد(. 

 صفــر [ɪnˈfɪltreɪt]  فیلتـرِیـْت این /           

hhoossttaaggee  (n)  captive, prisoner گروگان 

 The terrorists have seized 20 hostages and are threatening to kill one a day unless their 

demands are met. تروریست ها 52گروگان رو ربوده اند و تهدید می کنند که روزی یک نفر می کشند مگرآنکه خواسته هاش برآورده شود 

 صفــر [hɑːstɪdʒˈ]  هاسـتیـج /           
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hhyyppooccrriissyy  (n)  sanctimony ریاکاری، دورنگی و دورویی 

 It's hypocrisy for them to pretend that they were shocked at the news. 
 کنن.( شدند. )یعنی شوکه نشدن و دارن فقط ظاهرسازی میشه که تظاهر کنن که از خبر شوکه  ین برای اونها یه ریاکاری محسوب میا 

 صفــر [hɪˈpɑːkrɪsi]  پاکـْریسی هی /           

ffuullffiillll  (v)  achieve, attain, carry out  ،از عهده برآمدننائل شدندست یافتن ،  

 Life is too short to enable man to fulfil his dreams. 
 رویاهاش جامه عمل بپوشونه )محقق کنه یا دست پیدا کنه(.تر از اونه که یه فرد رو قادر بسازه به  زندگی کوتاه 

 Some officials were dismissed because they could not fulfill their duties. 
 رخی از مقامات اخراج شدند چراکه نتوانستند به وظایفشان جامه عمل بپوشانند )از عهده وظایف برآیند.(ب 

 صفــر [fʊlˈfɪl]  فیـل فول /           

eexxhhaallee  (v)  breathe out, emanate بیرون دادن نفس )بازدم( ، ساتع کردن 

 Take a deep breath, and then exhale slowly. .نفس عمیقی بکش، بعدش خیلی آروم نفست رو بیرون بده 

 صفــر [eksˈheɪl]  هـِیـْل اِکـْس /           

eelleeggaanntt  (adj)  stylish, graceful, neat رُفته تیپ، شسته محشر، ساده و خوش  

 My mother, the epitome of good taste, always dresses more elegantly than I do. 
  ،پوشه. پوشم، می تر از چیزی که من می تیپ سلقیگی، همیشه خوش خوش مظهر )نماد(مادرم 

 ... an elegant solution to the problem ... یه راه حل محشر )شسته رفته / تر و تمیز( برای مساله 

 صفــر [elɪɡəntˈ]  اِلیـگـِنـتْ /           

ddoommeessttiicc  (adj)  family, housewifely, tame خانگی، داخلی، اهلی 

 ... domestic appliances such as freezers and dishwashers ... لوازم خانگی همچون فریزر و ماشین ظرفشویی 

 Domestic flights go from Terminal 1. .پروازهای داخلی از ترمینال 1 می ره 

 ... domestic animals/cattle ... )حیوانات/گربه خانگی )اهلی 

 صفــر [dəˈmestɪk]  مـِسـْتیک دِ /           

ddiiggeesstt  (v)  assimilate, absorb, take in هضم کردن، جذب کردن، فهمیدن 

 Sit still and allow your meal to digest. .آروم بشین و اجازه بده غذات هضم شه 

 The news was hard to digest. .درک )هضم یا فهم( خبر دشوار بود 

دِجـِست یا جـِست دای /             [daɪˈdʒest or dəˈdʒest] صفــر 

ddeeffiinnee  (v)  determine , explain, expound مشخص کردن، معین کردن، تعریف کردن 

 The responsibilities of each team member need to be clearly defined. 
 سئولیت هریک از اعضای تیم الزمه که به وضوح مشخص بشه )تعیین بشه / تعریف بشه(م 

 صفــر [dɪˈfaɪn]  فایـْن دی /           

ddaarree  (v)  be brave enough, challenge  چالش کشیدن، به جرات کردن  

 Do you dare (to) tell him the news? آیا جرات می کنی )شهامتش رو داری( که خبر رو بهش بگی؟ 

 Go on, phone the police. I dare you. )یاال زنگ بزن به پلیس، من ازت میخوام )به چالش دعوتت می کنم 

 صفــر [der]  دِر /           
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ccoorrrruupptt  (adj)  dishonest, unscrupulous, immoral کار فاسد، خراب  

 Both companies are under investigation for corrupt practices. 
 های مفسدانه. بازرسی )تحقیق و تفحص( هستن بخطار فعالیتر دو شرکت تحت ه 

 Corrupt judges have taken millions of dollars in bribes. 
 اند. ها دالر رشوه دریافت کرده فاسد، میلیون های( )قاضی قضات 

 صفــر [kəˈrʌpt]  راپـْت کِ /           

ccoonntteemmppllaattee  (v)  think about, ponder, consider کردن تصورکردن، اندیشیدن،  عمیقا فکر  

 She was seriously contemplating moving to Mexico. اون با جدیت تمام به نقل مکان به مکزیک فکر می کرد 

 The thought of war is too awful to contemplate. .فکرِ جنگ، وحشتناک تر از اونه که بشه تصورش رو کرد 

 صفــر [kɑːntəmpleɪtˈ]  کانـْتـِمـْپلـِیـْت /           

ccoonncceeddee  (v)  admit, acknowledge, surrender پذیرفتن، اقرار کردن، قبول کردن شکست 

 The Government has conceded (that) the new tax policy has been a disaster. 
 .دولت اقرار کرد که سیاست مالیاتی جدید، یه فاجعه بوده است 

 Despite the result, he refuses to concede defeat. .برغم نتیجه، اون از پذیرش شکست سرباز زد 

 صفــر [kənˈsiːd]  سیـد کـِن /           

aalllleeggaattiioonn  (n)  claim, assertion ادعا، اتهام 

 There were allegations that the film encouraged violence. 
  کرد که فیلم ترویج خشونت میداشت ادعاهایی وجود. 

 Several newspapers made allegations of corruption in the city's police department. 
  اتهامات فساد در اداره پلیس شهر را مطرح نمودند.چندین روزنامه 

 صفــر [ælɪˈɡeɪʃənˌ]  گـِیـْشـِن اَلی /           

oobbssccuurree  (adj)  unclear, mystifying, indistinct ناواضح، مرموز، گنگ 

 Because he was standing in the shadows )در سایه(, his features )چهره اش( were obscure. 

 The details of his life remained obscure. .جزئیات زندگی اش مرموز )گنگ( باقی ماند 

 صفــر [əbˈskjʊr]  سْـکیـور اِب /           

ssttaarree  (v)  gaze, gape خیره شدن، زل زدن 

 We just sat and stared at each other. )ما تنها نشستیم و به یکدیگر زل زدیم )خیره شدیم 

 صفــر [ster]  اِستـِر /           

aaddvveerrttiissee  (v)  publicize, make known, announce تبلیغ نمودن، آگهی دادن، اعالن نمودن 

 If you want to attract more customers, try advertising in the local paper. 
 تبلیغ رفتن در روزنامه محلی رو هم امتحان کنخوای که مشتری بیشتری جذب کنی،  گه میا. 

 صفــر [ædvərtaɪzˈ]  اَدوِرتایـْز /           

eenneerrvvaatteedd  (adj)  exhausted, tired درمانده حال، یخسته، ب  

 صفــر [enərˌveɪtədˈ]  اِنـِر وِیـْتـِد /           

pprriivviilleeggee  (n)  advantage, benefit, honour افتخار ی،برتر یاز،حق امت  

 Club members have special privileges, like free use of the pool )مثل استفاده رایگان از استخر(. 

 It is a great privilege to be attending this conference. .این افتخار بزرگیه که در این کنفرانس شرکت دارم 

 صفــر [prɪvɪlɪdʒˈ]  پریـویلـیج /           
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ssoommbbeerr  (adj)  sad and serious زده ماتم ی،سرد و جد  

 The movie is a somber portrait of life on the streets. فیلم، تصویری سرد)غمناک( از زندگی در خیابان است 

 صفــر [sɑːmbərˈ]  سامـْبِر /           

eexxaacceerrbbaattee  (v)  aggravate, worsen کردن، بدتر ساختن یموخ  

 The recession has exacerbated this problem. .رکود، این مشکل را وخیم تر )بدتر( ساخته است 

 صفــر [ɪɡˈzæsərbeɪt]  زَسـِرْبـِیـْت ایگ /           

lloonnggeevviittyy  (n)  long life عمر طول  

 The ancient Chinese claimed that garlic promoted longevity. 
 دهد. طول عمر را افزایش می ،کردند که سیر ادعا میهای باستان  ینیچ 

 صفــر [lɑːnˈdʒevɪti]  جـِویتی الن /           

sseennssiittiivvee  (adj)  responsive, delicate, fragile یفحساس، شکننده و ظر  

 Because of the sensitive nature of their jobs, those who work for the CIA must remain 

insular and generally only spend time with each other. 
 ه جهت ماهیت حساس شغلشان، کسانی که برای بCIA با یکدیگر وقت گذارنند.ایزوله )دور از سایرین( بمانند و عموما تنها بایست  کنند، می کار می 

 صفــر [sensɪtɪvˈ]  سـِنـْسیـتیوْ /           

eexxttrriinnssiicc  (adj)  external, exterior, outside یظاهر ی،خارج یرونی،ب  

 You have to consider any extrinsic factors in the success of the business. 
 لحاظ کنید( وکار را در نظر بگیرید کسبدر موفقیت }اثرگذار{ بایست هر فاکتور خارجی  ما میش(. 

 صفــر [ekˈstrɪnzɪk]  سترینـْزیک اِک /           

tteennddeerr  (adj)  kind, romantic, delicate یفو لط یفبامحبت، با احساس، ظر  

 What you need is some tender loving care. .چیزی که تو الزم داری، یخرده توجه عاشقانه محبت آمیزه 

 My steak was beautifully tender. .استیک من، فوق العاده لطیف )نرم( است 

 صفــر [tendərˈ]  تِـندِر /           

ddeeccoorroouuss  (v)  proper, decent و درخور یحمناسب، صح  

 His manner, as ever, was decorous. .رفتارش، مثه همیشه، مناسب )به جا( بود 

 صفــر [dekərəsˈ]  دِکـِرِس /           

ddeefflleecctt  (v)  turn aside, divert نجهت داد ییرتغ، منحرف کردن  

 It was designed to deflect attention from domestic political problems. 
 ریزی شده بود تا توجه را از مشکالت سیاسی داخلی منحرف کنند. برنامه 

 صفــر [dɪˈflekt]  فْـلِکـْت دی /           

ggeenneerraalliizzaattiioonn  (n)  
a statement that is true in most 

situations 
تعمیمعمومیت، ، استدالل کلی  

 We can draw some interesting generalizations from this data. 
 استخراج کنیم )بیرون بکشیم.(از این داده به سایر موارد( )اطالق( چند استدالل کلی )موضوع قابل تعمیم توانیم  میا م 

 It’s unfair to make generalizations about teenagers being lazy and untidy. 
 که تنبل و نامرتب هستند. این تعمیم رو بدیم )عمومیت ببخشیم(درباره جوانان یلی غیرمنصفانه است که خ 

 صفــر [dʒenərələˈzeɪʃənˌ]  زِیـْشـِن جـِنـِرِلِ /           
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ooppuulleenntt  (adj)  wealthy, luxurious,  sumptuous مجلل ،اعیانی، لوکس  

 We sat in the opulent surroundings of the Ritz Hotel. .ما در محوطه مجلل هتل ریتز نشستیم 

 صفــر [ɑːpjʊləntˈ]  پیـولـِنتآ /           

pprroolloonngg  (v)  lengthen, extend, stretch out کردن، توسعه دادن، بسط دادن یطوالن  

 Doctors commented that some patients deliberately prolong their treatment.  
 دهند( )کـِش می کنند تر می کترها بر این نظرند که برخی از بیماران بصورت عامدانه درمانشان را طوالنید. 

 صفــر [prəˈlɑːŋ]  النگ پرِ /           

ddiissccrreeppaannccyy  (v)  difference, disparity اختالف یز،تما  

 What are the reasons for the discrepancy between girls' and boys' performance in 

school? دالیل تفاوت )اختالف( میان عملکرد پسران و دختران در مدرسه چیست؟ 

 صفــر [dɪˈskrepənsi]  سکرِپـِنـْسی دی /           

ccoorrrruuppttiioonn  (n)  dishonesty, immorality اخالقی بی ی،نادرست ،فساد  

 The new district attorney has promised to fight police corruption. 
 مبارزه کند.ادستان جدید ناحیه قول داده است که با فساد پلیس د 

 صفــر [kəˈrʌpʃən]  راپـْشـِن کِ /           

nnuulllliiffyy  (v)  annul, cancel out نمودن یباطل و فسخ کردن، ملغ  

 The election results were nullified because of voter fraud. 
 ابطال شد )ملغی شد.(دهندگان  نتایج انتخابات بدلیل تقلب رای 

 صفــر [nʌlɪfaɪˈ]  نالیـفایْ /           

ssuubbssttaannttiiaattee  (v)  prove, show to be true  ،تایید نمودناثبات کردن  

 We have evidence to substantiate the allegations against him. 
 در اختیار داریم.( ،ادعاهای علیه او برای اثبات)ما شواهدی  کند. ا شواهدی داریم که اتهامات علیه او را ثابت میم 

 صفــر [səbˈstænʃieɪt]  ستـَنـْشیـئِـیْت سـِب /           

eexxeeccuuttiioonn  (n)  implementation, legal punishment اعدامانجام، اجرا ،  

 He has failed in the execution of his duties. .او در انجام وظایفش ناموفق بوده است 

 Execution is still the penalty in some states for murder. اعدام هنوز در برخی ایاالت مجازات برای آدم کشی است 

 صفــر [eksəˈkjuːʃənˌ]  کیـوشـِن اِکسِ /           

ccoonnssttrruuee  (v)  interpret, understand نمودن یکردن، تلق یرکردن، تعب یرتفس  

 Please do not construe this as any criticism of yourself. .لطفا از این بعنوان انتقاد از خودت تعبیر نکن 

 His words could hardly be construed as an apology. .حرفاش به سختی می تونست بعنوان عذرخواهی تلقی بشه 

 صفــر [kənˈstruː]  سـْتـرو کـِنْ /           

pprrooddiiggiioouuss  (adj)  enormous, huge, gigantic کالن، شگرف یم،عظ  

 Some galaxies seem to release prodigious amounts of energy. 
 کنن می آزادرسه که مقادیر عظیمی از انرژی رو  ها اینطور به نظر می رخی کهکشانب. 

 صفــر [prəˈdɪdʒəs]  دیـجـِس پرِ /           
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gguulllliibbllee  (adj)  credulous, naive لوح، زودباور، خام ساده  

 There are any number of miracle cures on the market for people gullible enough to 

buy them.  .مقدار زیادی از داروهای معجزه آسا)!( در بازار برای افرادی که به قدر کافی ساده لوح هستن که بخرنشون، وجود داره 

 صفــر [ɡʌlɪbəlˈ]  گالـیـبـِل /           

ccyynniiccaall  (adj)  skeptical, doubtful مشکوک، بدگمان، مردد 

 Cynical people say there is no such thing as true love. 
 گن که چنین چیزی به نام عشق واقعی وجود نداره. افراد بدگمان می 

 صفــر [sɪnɪkəlˈ]  سیـنیـکِل /           

mmaaggnniiffiicceennccee  (n)  splendor, grandeur شکوه و جالل، ابهت 

 We were awed by the splendor and magnificence of the palace. 
 زیبایی و ابهت )شکوه و جالل( قصر تعجب زده شدیم )انگشت به دهان ماندیم.(ا با م 

 Taxt-e Jamšid is a magnificent building. .تخت جمشید، یک بنای زیبا )با شکوه و جالل( است 

 صفــر [mæɡˈnɪfɪsənts]  نیـفیـسـِنـْسْ مـَگ /           

hhuummiilliittyy  (n)  modesty, humbleness بودن خاکی ی،فروتن  

 He doesn't have the humility to admit when he's wrong. اون این فروتنی رو نداره که وقتی اشتباه کرد، اقرار کنه 

 Her first defeat was an early lesson in humility. .اولین شکستش، درسی زودهنگام برای فروتنی بود 

 صفــر [hjuːˈmɪlɪti]  میـلیـتی هیو /           

ddiivvuullggee  (v)  disclose, reveal نمودن، آشکار کردن افشا  

 It is not company policy to divulge personal details of employees. 
 ین سیاست شرکت نیست که جزئیات شخصی کارمندان را افشا کند.ا 

 Pressured by the press, the government finally divulged the previously unknown 

information. )تحت فشار رسانه ها، سرانجام دولت، اطالعات سابقا ناشناخته را منتشر کرد )افشا و آشکار نمود 

 صفــر [dəˈvʌldʒ]  والـْج دِ /           

ccuurrttaaiill  (v)  reduce, cut, shorten کاهش دادن، محدود کردن 

 Since losing his job, he had to curtail his spending.ازونجا که شغلش رو از دست داد، او باید مخارجش رو کم میکرد 

 The new law is an effort to curtail illegal drug use. قانون جدید، تالشی برای کاهش مصرف غیرقانونی مواد است 

 صفــر [kɜːrˈteɪl]  تـِیـْل کـِرْ /           

cchhaarriissmmaa  (n)  charm, strength of character یزماجذبه، کار یرایی،گ  

 Because of his great charisma, the presidential candidate was able to amalgamate all 

democrats and republicans under his banner. 
 سازدخودش متحد )اصول(  پرچمتحت  راخواهان  ها و جمهوری تمام دموکراتجمهوری قادر بود تا  به جهت گیرایی باالی او، کاندیدای ریاست. 

 صفــر [kəˈrɪzmə]  ریزْمِ کِ /           

iinnddiissppeennssaabbllee  (adj)  essential, necessary, vital واجب و حیاتیالزم و مهم ی،ضرور ،  

 This book is indispensable to anyone interested in space exploration )عالقه مند به اکتشاف فضا(. 

 A good dictionary is indispensable for learning a foreign language )برای یادگیری زبان خارجی(. 

 صفــر [ɪndɪˈspensəbəlˌ]  پـِنـْسـِبـِلـْس ایندی /           
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ssuubbsseerrvviieenntt  (adj)  submissive, compliant, subordinate فرمانبردار، چاپلوس یع،مط  

 The press was accused of being subservient to the government. 
 گوش به فرمان بودن( دولت شد.برگزاری متهم به مطیع بودن )خ 

 صفــر [səbˈsɜːrviənt]  سـِرویـیـِنت سـِب /           

ssuummppttuuoouuss  (adj)  lavish, luxurious, opulent پر زرق و برق، اعیانیمجلل ،  

 The interior is decorated in sumptuous reds and golds. .فضای داخلی با قرمز و طالیی اعیانی تزیین شده است 

 ... a sumptuous banquet/dinner/feast ...  )ضیافت/ناهار/سور پر زرق و برق )اشرافی و گران قیمت 

 صفــر [sʌmptʃuəsˈ]  سامپْـچوئـِس /           

mmeerrcceennaarryy  (adj)  money-oriented, grasping دوستی به مادیات، پول یصحر ی،پولک  

 She's interested in him for purely mercenary reasons. .اون، تنها به دالیل مادی )پولی( بهش عالقه منده 

 صفــر [mɜːrsəneriˈ]  مــِرسـِنـِری /           

iimmppeettuuoouuss  (adj)  impulsive, rash, hasty زده عجول، شتاب  

 Hilda’s slaying of the king was an impetuous, thoughtless action. 
 زده بود. فکرانه و شتاب بی یشتن شاه توسط هیلدا حرکتک 

 صفــر [ɪmˈpetʃuəs]  پـِچوئـِس ایم /           

aallaaccrriittyy  (n)  quickness and eagerness  در عین سرعت اشتیاقعالقه و  

 For some reason, Chuck loved to help his mother whenever he could, so when his 

mother asked him to set the table he did so with alacrity.  
 اق انجام داد.واسه همین وقتی مادرش ازش خواست که میز شام رو بچینه، اون با اشتیدالیلی چاک عاشقه کمک کردن به مادرشه هرموقع که بتونه، ب 

 صفــر [əˈlækrɪti]  اِ لـَکـْریتی /           

aavvaarriiccee  (n)  greed, cupidity حرص، طمع 

 The banker’s avarice led him to amass a tremendous personal fortune. 
 مع بانکدار سبب شد تا او سرمایه شخصی عظیمی بیاندوزد.ط 

 صفــر [ævərɪsˈ]  اَوِریـس /           

aappttiittuuddee  (n)  talent, gift, natural ability یذات یی، تواناو مهارت استعداد  

 His aptitude for dealing with children got him the job. 
 کرد.ها، شغل رو نصیبش  برای سر و کله زدن با بچهستعدادش )مهارتش( ا 

 صفــر [æptɪtuːdˈ]  اَپـْتیـتود /           

ccoonnttrriibbuuttee  (v)  
help, donate, provide, cause, 

have a hand in 

نقشی داشتن ، وقف کردنکمک کردن، 
()ارزشی به چیزی افزودن  

 It makes no sense to conclude that this type of campaign contributed to the 

candidate's victory.  .این خیلی عقالنی بنظر نمی رسه که نتیجه بگیریم این نوع کمپین به پیروزی کاندیداتور کمک کرد 

 The volunteers contribute their own time to the project. .داوطلبان زمانشون رو وقف پروژه کردند 
 Come to the meeting if you feel you have something to contribute. 

 که بتونه به پیشبرد جلسه و اهدافش کمک کنه()یعنی چیزی داری  کنی که چیزی برای افزودن داری. ه جلسه بیا اگه احساس میب 

 صفــر [kənˈtrɪbjuːt]  تریـبیـوت کـِن /           
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vvooww  (v)  swear, pledge سوگند خوردن، عهد بستن 

 Supporters have vowed to continue the protest until Adams is released. 
 آدامز آزاد شود، ادامه دهند.تا به مخالفت تا زمانی که اند(  )عهد بستهاند  قسم شده حامیان هم 

 صفــر [vaʊ]  وَؤُ /           

ddiisssseemmiinnaattee  (v)  spread, circulate, distribute منتشر کردن، انتشار دادن 

 The politician disseminated his ideas across the town before the election. 
 داد )همه جا پخش کرد.( سیاستمدار، افکارش را در سراسر شهر پیش از انتخابات نشر 

 Her findings have been widely disseminated. .یافته هایش بصورت گسترده ای منتشر شده اند 

 صفــر [dɪˈsemɪneɪt]  سـِمیـنـِیـْت دی /           

rriiffee  (adj)  full of something bad or unpleasant ( یندناخوشا یزیچمعموال پر و مملو)  

 Surprisingly, the famous novelist’s writing was rife with spelling errors. 
 امالیی بود.های نویسنده مشهور سرشار از ایرادات  آوری، نوشته تعجب رزطب 

ویدذ رایـْف /             [raɪf wɪð] صفــر 

ggaallvvaanniizzee  (v)  jolt, impel, stir واداشتن، به حرکت درآوردنتلنگر زدن ،  

 The possibility of defeat finally galvanized us into action. 
 حتمال شکست، سرانجام ما را به فعالیت واداشت.ا 

 صفــر [ɡælvənaɪzˈ]  گـَلـْوِنایـْز /           

pprruuddeenntt  (adj)  wise, cautious, careful عاقالنهمحتاط، مراقب ،  

 It might be prudent to get a virus detector for the network. 
 یاب برای شبکه بگیریم. ین احتماال عاقالنه )محتاطانه و منطقی( است که یه ویروسا 

 The banks made hundreds of imprudent loans in the 1970s. 
 اعطا کردند. 12در دهه )غیرمنطقی( غیرعاقالنه ها، صدها وام  بانک 

 صفــر [pruːdəntˈ]  پرودِنـْت /           

ccoouunntteennaannccee  (v)  support, approve, accept  کردنکردن، قبول حمایت  

 The committee refused to countenance his proposal. کمیته نپذیرفت که از طرح پیشنهادی اش حمایت کند 

 The school will not countenance bad behaviour. ).مدرسه، رفتار نادرست را نخواهد پذیرفت )تاب نمی آورد 

 صفــر [kaʊntɪnənsˈ]  ؤُنـْتـیـنِنـْسکَ /           

aaddmmoonniisshh  (v)  reprimand, rebuke, advise ،نمودنسرزنش  تذکر دادن  

 She admonished me for appearing at breakfast unshaven. 
 داد.راشیده در صبحانه حاضر شدن، تذکر نتون به من بخاطر با صورت ا 

 The witness was admonished for failing to answer the question. 
 اهد، بدلیل ناتوانی در پاسخ به سوال تذکر دریافت کرد.ش 

 صفــر [ədˈmɑːnɪʃ]  مانیش اِدْ /           

ccoonntteemmppttuuoouuss  (adj)  scornful, disdainful یزآمتحقیر یز،آم تمسخر  

 The company has shown a contemptuous disregard for Henry's complaints. 
 هانری }از خود{ نشان داده است.آمیز(ی برای شکایات  توجهی تحقیرآمیز )اهانت شرکت، بی 

 صفــر [kənˈtemptʃuəs]  تـِمپـْچوئـِس کـِن /           
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ppeerrsseevveerree  (v)  persist, continue, keep on نمودن، ادامه دادن یاصرار کردن، پافشار  

 She had persevered in her claim for compensation. .او بر ادعایش برای غرامت پافشاری نموده بود 
 Police negotiators will persevere with their efforts to free the hostages. 

 ها ادامه خواهند داد. هایشان برای آزاد نمودن گروگان کنندگان( پلیس به تالش ایزنان )مذاکرهر 

 صفــر [pɜːrsəˈvɪrˌ]  ویــر سِپـِرْ /           

iinnddoolleenntt  (adj)  lazy, idle تنبل، کاهل 

 Why should my indolent children, who can’t even pick themselves up off the couch to 

pour their own juice, be rewarded with a trip to the mall? 
 بشن؟تشویق مرکز خرید  تو گردشبریزن، با یه رو خودشون تونن خودشون رو از روی مبل بلند کنن که آبمیوه  های تنبل من که حتی نمی بچهباید را چ 

 صفــر [ɪndələntˈ]  اینـْدِلـِنت /           

aabbjjuurree  (v)  renounce, relinquish, reject منکر شدن، تکذیب کردن 

 To prove his honesty, the President abjured the evil policies of his wicked predecessor. 
 مبرا کرد و  ینفر قبل های یاسترو از س { شرور را رد کرد. )خودشیقبل جهور ییسخصمانه فرد سابق }ر یاستهایس جهور ییسر اش، یاثبات درستکار یبرا

 داره( یدهاعالم کرد باهاش فاصله عق

 صفــر [əbˈdʒʊr]  ْجـور اَب /           

eelliittee  (n)  best, cream نفوذ ، سرآمد، فرد برجسته و ذینخبه  

 ... the domination of power by a small political elite ... سلطه قدرت توسط نخبگان سیاسی اندک 

 ... the elites of wealth and power ... )صاحبانِ زر و زور )افراد قدرتمند و سرآمد که ثروت و قدرت در دستان آنهاست  

 صفــر [ɪˈliːt]  لیـت ای /           

ddeecciipphheerr  (v)  figure out, decrypt, perceive کشف کردن، پرده برداشتن، فهمیدن 

 Can you decipher the writing on this envelope? آیا می تونی نوشته روی پاکت رو متوجه بشی )بفهمی چی می گه(؟ 
 I always wonder how people manage to decipher my doctor’s handwriting. 

 خط دکتر من رو بفهمن )کشف کنن که چی نوشته!( شن دست من همیشه متعجبم که مردم چطوری موفق می! 

 صفــر [dɪˈsaɪfər]  سایـْفـِر دی /           

ccoonnffiigguurraattiioonn   (n)  arrangement, layout, geography چیدمان، پیکربندی 

 صفــر [kənˌfɪɡjəˈreɪʃən]  رِیـْشـِن یِیـکـِنفیـگ /           

iirrrriittaattee  (v)  annoy, vex, make angry, hurt اذیت و آزار نمودن، رنجاندن، آسیب زدن 

 After a while her behaviour really began to irritate me. .بعد از مدتی، رفتارش واقعا شروع به آزردن من نمود 

 He was smiling in a way I found very irritating. .)اون، جوری لبخند می زد که من خیلی آزاردهنده دیدمش )یافتمش 

 صفــر [ɪrɪteɪtˈ]  ایـریـتـِیـْتْ /           

aarrddeenntt  (adj)  passionate, fervent, enthusiastic مشتاق، هوادار شدید، پرشور و اشتیاق 

 ... an ardent supporter of free trade/Manchester United ... هوادار پرشور تجارت آزاد/منچستریونایتد 

 صفــر [ɑːrdəntˈ]  رْدِنـْتآ /           

ssuuppeerrsseeddee  (v)  replace, take over from جای چیز دمده( الخصوص )علیشدن  جایگزین  
 Most of the old road - which stretched from Chicago to Los Angeles - has been 

superseded by the great Interstate highways. 
 ایالتی عظیمی جایگزین شده است. با بزرگراههای بین _شد  شیده میکآنجلس  که از شیکاگو به لس _های قدیمی  بیشتر جاده 

 صفــر [suːpərˈsiːdˌ]  ْسیـد سـوپِر /           
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ccoouurrtteeoouuss  (adj)  polite, well mannered, respectful مودب، باوقار، باشخصیت، محترم 

 Although she often disagreed with me, she was always courteous. 
 کرد(، اما مودب )باشخصیت و بااحترام( بود. گرچه او اغلب با من مخالف بود )مخالفت میا 

 صفــر [kɜːrtiəsˈ]  ْکـِرْتیـیـِس /           
 
 

 

 

 نگاهی به مقدمه ویرایش جدید نیز بیندازیم: بد نیست نیم

 پنجم جلد اول کتاب یرایشو

بوده  یراخ یها سال یدر کشور و ط یکتب آموزش زبان به زبان فارس یراژتریناز جمله پرت ین،ب ذره یرز یزبان عموم کتاب

کتاب را  ینکه ا یما را طبق نظر خوانندگان کتاب لحاظ نموده یا گسترده ییراتجلد، تغ یناز ا یرایشو یناست. ما در پنجم

 .سازد یسرآمد م یزکتب آموزش زبان مرجع ن یانبلکه در م ی،به زبان فارس یسیکتب آموزش زبان انگل یانتنها در م نه

تالش صادقانه و خالصانه باشد.  ینماحصل ا ید،دار یارسال زمان برد تا آنچه در اخت یکبه  یبکتاب، قر یرایشو پنجمین

از گذشته به زبان  یشکتاب، شما را ب بدیل یب یمحتوا یتو درنها یو علم یقدق یدمانبهتر، چ ییاست که خوانا یدام

 مند سازد. عالقه یسیانگل

فرد  نظر گرفتن تکرار و مشتقات کلمات است. نکته منحصربه لغت بدون در 5222شامل تعداد تقریبی واژگان کتاب بخش 

و اعالم تعداد دفعات تکرار آن در  شده ترجمهآن ذکر معنی فارسی، مترادف انگلیسی، کاربرد کلمه حداقل در دو مثال 

 است. 12تا  12و کنکور دکتری از سال  12تا  13های  کنکورهای کارشناسی ارشد بین سال

 نماید: تفاده صحیح از این بخش را عنوان میجدول زیر طریقه اس

 

ای  های پرتکرار را مطالعه نفرمایید. سایر لغات نیز از درجه اهمیت ویژه در مطالعه این فصل دقت نمایید که تنها واژه توجه:

 برخوردارند.
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 ترین نکات این بخش: مهم

لغات عالوه بر این صورت موضوعی درآمده است.  به ، چیدمان لغاتبرای اولین بار در ایراندر این کتاب،  .1

تا  اند بندی شده دستهای  گونه اند، به های مختلف چیده شده خود در درسو تکرار اینکه به ترتیب اهمیت 

در کنار یکدیگر قرار بگیرند. این موضوع با چیدمان  یکسان،لغات دارای معنای مشابه و یا حوزه معنایی 

شود  کتب دیده می آناندازند، کامالً متفاوت است. در  اشتباه می دانشجویان را بهنادرست برخی کتب که 

شوند،  نامیده می confusing wordsکه لغاتی که صرفاً دارای ظاهری مشابه هستند و در اصطالح 

یا  blendو  bendشوند )برای مثال  ها ارائه شود، در کنار یکدیگر چیده می بدون آنکه آموزشی برای آن

claim  وacclaim های  ...(. این چیدمان ناپسند، سبب تأخیر در یادگیری شده و بدون ارائه علل و مثال

صحیحی که تفاوت این لغات را از منظر ریشه و ساختمان بررسی کنند، صرفاً دانشجو را در سیلی از لغات 

 سازند.  مشابه رها می

مشابه آموزش واژگان زبان انگلیسی معتبر جهانی( بدین اما ترفند ما در این کتاب )همانند بسیاری از کتب 

ایم. برای  که لغات را بر مبنای موضوعات و شباهات معنایی )و نه ظاهری!( در کنار یکدیگر چیده گونه است

گیرند )مثالً یارانه، اقتصاد، ثروتمند، غنی، خسیس، ولخرج،  مثال لغاتی که در حوزه مالی و پولی قرار می

ایم که یک لغت بارها و بارها در مثال سایر لغات و در همان  ی و ...( را در کنار همدیگر گنجاندهگذار سرمایه

ی برای آن وجود دارد. گرچه اصل زبانهای بسیار متعدد  درس مشاهده شود. این ابتکار ما نیست، بلکه نمونه

، با این روش گردآوری لغت( 5222یک، این حجم از لغات )بیش از  توان با تأکید گفت که در هیچ می

 اند. نشده

شان  های یکسان هستند )که ریشه یکسان عامل شباهت معنایی در چیدمانی دیگر نیز، لغاتی که دارای ریشه

یا  incredibleو  credibleمثال لغاتی چون  عنوان اند؛ به شده( در کنار هم قرارگرفته _و نه ظاهری!_

accord  وdiscord جامع ساختار لغات )شامل پیشوند، ریشه و پسوند( یادگیری این  ...(. با آموزش بسیار

 تر خواهد شد. ریشه بسیار بسیار ساده لغات هم

برای اولین بار در کشور و در سطح آموزش عالی، تلفظ این تعداد لغت به دو صورت استاندارد جهانی  .5

(IPAو بازگردان فارسی آن به همراه اعراب، در کتاب قرار داده شده ا ) ست. تلفظ این لغات کمک خواهد

در امان باشند. همچنین برای راحتی دانشجویانی که  speakingنمود تا دانشجویان از خطا به هنگام 

 تری در استفاده از سیستم جهانی آوانگاری دارند، تلفظ فارسی نیز افزوده شده است.  توانایی کم

لغات زبان عمومی در کنکور کارشناسی ارشد را، در ، برای اولین بار در کشور، تعداد تکرار 1312در سال  .3

کنار هر لغت نوشتیم. آنچه در این کتاب پیش روی شماست، افزوده شدنِ تعداد تکرار لغات در کنکور 

های مقاطع  دکتری است. اکنون در یک کتاب، لغات هر دو مقطع را به همراه تعداد تکرار آن در آزمون

 .تحصیالت تکمیلی دراختیار دارید

 ها، نمایانگر تعداد تکرار در کنکور دکتری هستند. عدد، نشانگر تعداد تکرار در کنکور ارشد و ستاره

کند، در کنار هر لغت نوع آن را نیز  نقش مهمی در یادگیری لغات ایفا می 1که دانستن اقسام کلمه ازآنجایی .5

ایم )گرچه ممکن است  نوشته شکل داشته باشد، کلیه حاالت را ایم. چنانچه لغتی بیش از یک نوشته

                                                        
1
 نامند. منظور این است که لغتی اسم است، فعل است، صفت است و یا ... می Part of Speech (POS)در زبان انگلیسی آن را   
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اند و از  هایی باشند که با توجه به کمتر استفاده شدن و داشتن معنایی متفاوت در کتاب ذکر نشده نقش

ایم.( مثالً ممکن است لغتی هم اسم باشد و هم  االمکان جلوگیری نموده مورد کتاب، حتی حجیم شدن بی

ایم. گرچه اگر هر  ز نوشتن هردوی حاالت خودداری کردهفعل اما تنها شکل اسمی آن پرکاربرد است و ما ا

 ایم. این دو مورد را ذکر و تفکیک نموده« /»دو مورد مهم بوده باشد، با عالمت 

 

 تواند دارای دو نقش اسمی و فعلی باشد. می attributeکه لغت  است یمعنبدین 

  
v. Verb فعل 

n. Noun اسم 

adj. Adjective صفت 

pr. Preposition اضافه حرف  adv. Adverb قید 

phr. Phrase عبارت conj. Conjunction حرف ربط 

 Part Of Speechجدول مخفف اقسام لغات 

المللی و نیز فارسی آمده است. حتماً  در این بخش، تلفظ کلیه لغات به دو صورت آوانگاری استاندارد بین .2

برای اولین بار در کشور به دو صورت ذکر شده، از توضیحات مربوطه ها که  جهت سهولت استفاده از تلفظ

 در انتهای کتاب استفاده نمایید.

 
 تلفظ یک لغت به دو شکل نمایش داده شده است.

« شده ایت اصالح تیک»در بخش پایینی هر لغت، محل مخصوصی برای استفاده از تکنیک مرور و یادگیری  .3

تیکی به شما خواهد داد.  11تیک، فضای  1ی جا به( جدید، Tick8) 1قرار داده شده است. جدول تیک

جهت آموزش استفاده از این تکنیک بسیار سریع یادگیری، حتماً توضیحات انتهای همین بخش را مطالعه 

 نمایید.

 
 تیک مرور لغات 1+3، با امکان زدن شده ایت اصالح تیکتکنیک 

های جهان، ترجمه  نامه ترین لغت له انگلیسی منتخب از معروفجم 2222بار، برای بیش از  بازهم برای اولین .1

شک گامی مهم در یادگیری فنون ترجمه و درک جمالت از  بدیل که بی فارسی نوشته شده است. امری بی

 سوی دانشجویان خواهد بود. 

ز خواندن پوشی ا کنیم که حتماً لغات را در قالب جمله یاد گیرید. چشم : پیش از هرچیزی توصیه میتوجه

ی درک کنید که با خوب بهتوانید متون و جمالت را  تواند به یادگیری شما لطمه بزند. زمانی می ها می مثال

جایگاه لغات در جمله آشنا باشید و بتوانید با استفاده از دانش گرامری خود، جمله را ترجمه کنید. لذا توصیه 

 اند، مطالعه نمایید. دی ترجمه شدهمؤکد داریم که حتماً مثال لغات را که با زحمت زیا

دهد.  و یا چگونگی چینش لغات در کنار یکدیگر، بخش مهمی از یادگیری زبان را تشکیل می 5آیی لغات هم  .1

ها شده  های واژه«همایند»ها یا collocationای بر  برای اولین بار در کشور، تأکید دوباره بازهمدهد.  می

اضافه  اگر با حرف« خوردن»زنیم: فعل  است. برای درک بهتر موضوع، به زبان شیرین فارسی مثال می

، «به»خواهد بود. در اینجا « برخورد کردن»ترکیب شود )خوردن به ...(، دارای معنایِ متفاوتِ « به»

collocation توانند معانی یک فعل را  ست. حروف اضافه میاضافه ا از جنس حرف« خوردن»ای برای
                                                        

2
 .گردد میاطالق نیز  «همایند»، در فارسی به آناست.   collocationمعادل انگلیسی آن   
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کامالً متفاوت « نوشتن از روی چیزی»با « نوشتن بر چیزی»دگرگون کنند و به آن هویتی نو ببخشند. 

شوند و دایره  ها به حروف اضافه ختم نمیcollocationآیندها است. البته این  است. این جادوی هم

یکدیگر، معنایی  در کنارآیی دو اسم است که در صورت بکاررفتن  هم« کارد و پنیر»تری دارند. مثالً  وسیع

 دهند.  صورت مجزا دارند، ارائه می بسیار متفاوت با آنچه به

ایم تا توجه شما را به این حروف و اسامی جلب  ( مشخص کردهunderlineدر این کتاب، همایندها را با استفاده از زیرخط )

ها، بر اساس دقت به حروف اضافه و  تر نماییم. این موضوع شما را در پاسخ به تست ما سادهها برای ش نموده و یادگیری آن

 بدون نیاز به ترجمه یاری خواهد کرد.

 باشد. صورت گروهی از لغاتِ دارای معنی تازه می ای که بهcollocationنمونه  

 
 اضافه فعل. صورت حرف به collocationنمونه 

ر جامع، توضیحات ریشه، پیشوند و پسوند در این کتاب آورده شده است. شاید ای بسیا در قالب مجموعه .1

های ساخت لغات را در  ترین آموزش بتوان گفت بدلیل استفاده از چندین منبع معتبر جهانی، یکی از کامل

لغت  322، بیش از 5تواند غنیمتی بزرگ در یادگیری شما باشد. در فصل  این کتاب شاهد هستید که می

شما را  چراکهنکنید  نظر صرفعنوان  هیچ . از خواندن آن بهاند شده دادههایشان آموزش  ب بر اساس ریشهکتا

تواند دامنه لغات شما را چندین برابر نماید. اگر تا به االن  کند که می به دنیای جدیدی از واژگان هدایت می

 اید، حتما برگردید و آن را مطالعه کنید... را نخوانده 5فصل 

های یادگیری را معرفی نموده است. معیار  بین دایره برای اولین بار در کشور، گروه تخصصی زبان زیر ذره .12

باشد. ما تا  ها که در کانال تلگرام ما نیز موجود است، قرابت معنایی لغات یا حوزه استفاده لغات می این دایره

 ایم.  شود، مشخص نموده ه میها را به شکلی که توضیح داد کتاب، تمامی این دایره 122درس 

 
هرکجا که همانند تصویر صفحه قبل، بین لغات انقطاع بیفتد، بدین معناست که حوزه معنایی تغییر کرده و 

دار قرار  ، دو خط فاصلهrace و badge، بین 1شویم. برای مثال در درس  وارد دایره جدیدی از واژگان می

« نژاد، طایفه، قوم و قبیله»به دایره معنایی « ویژگی، مشخصه و نشان»داده شده است، یعنی از دایره لغات 

 شویم. وارد می

وار  صورت دایره توانید این لغات را همانند شکل روبرو به شما می

جای یادگیری لغات  نوشته و به دیوار اتاق خود بچسبانید و به

صورت گروهی یاد بگیرید. )توضیحات  ها را به تک، آن صورت تک به

بین در سایت  بیشتر در بخش پشتیبانی جلد اول زبان زیر ذره

GeneralEnglish.ir کافیست تا کد .QR  1انتهای مقدمه فصل 

را با گوشی هوشمند اسکن کنید.( دقت داشته باشید که این لغات، 

جایگزینی با یکدیگر نیستند، بلکه صرفاً در  الزاماً مترادف و حتی قابل

 گیرند. یک حوزه معنایی جای می

ها برای «آزمودن»ه است. قرار داده شد« آزمودن»هایی تحت عنوان  در انتهای برخی دروس، بخش .11

تهیه شده و  Longman Dictionary of Common Errorsالعاده  بار با تمرکز بر کتاب فوق اولین

attribute 

feature 
trait 

characteristic 
aspect facet 

badge 

 دایره لغاتی با معنای ویژگی، مشخصه و ...
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 زیر ذره بین( 1دانلود تغییرات کتاب )صرفا برای دارندگان جلد 

بین مقدور  زبان عمومی ارشد زیر ذره 1های جلد  استفاده از این فایل و محتوای آن تنها برای دارندگان هریک از ویرایش
 در فضاهای مجازی، بازنشر ندهید. تحت هیچ شرایطیاست. لطفا به حقوق مولف و بحث شرعی موضوع، پایبند بوده و آن را 

 است. حراماست و فروش آن شرعا  رایگاناین فایل برای دارندگان کتاب، 
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آموزان انگلیسی  شود که به بررسی اشکاالت متداول زبان ای را شامل می گزینه های دو یا سه تست

ست. این بخش به افرادی که قصد ها در انتهای همان صفحه آورده شده ا پردازد. پاسخ تمامی تست می

شود. همچنین در کنکورهای  دارند توصیه می writingو  speakingالمللی  های بین شرکت در آزمون

 اخیر کارشناسی ارشد و دکتری نیز از برخی از این تشابه لغات، سؤاالت بعضاً دشواری مطرح شده است.

 در این کتاب پوشش داده شده است.« Common Errors»اِشکال متداول  122با این حال نزدیک به 

شود. این  بندی و سنجش تسلط شما بر مباحث مطرح می هایی برای جمع بار، آزمون هر دو هفته یک .15

شوند که عالوه بر ترجمه جمالت، بخشی نیز  تست با پاسخ تشریحی را شامل می 122ها مجموعاً  آزمون

های الزم برای  دارد که شما را با کلیه مهارت «واژگان سؤاالت به پاسخ های تکنیک»تحت عنوان 

 شوند. ها فرصتِ استراحتی برای شما محسوب می سازد. این تست گویی به سؤاالت واژگان، آشنا می پاسخ

شروع و به آن ختم شود، بدین معنی است »...« یت توجه داشته باشید، چنانچه مثالی از یک لغت با درنها .13

 تر( است. ای طوالنی ای از جمله نیست و تنها بخشی از یک جمله )بریدهکه آن مثال، یک جمله کامل 

 اند؟ شده واژگان با چه منطقی برگزیده 

و  12تا  12، کنکور دکتری 12تا  12های  واژگان این بخش، از میان لغات مهم و پرتکرار کنکور کارشناسی ارشد سال

 اند.  شده انتخاب SATو  TOEFL ،IELTS ،GREهای برگزارشده  آخرین آزمون

برداری شد، سبب شده است تا آن را  نظیر این مجموعه که متأسفانه بعدها از لغات آن به شکل ناقصی کپی تنوع جامع بی

 های پیش رو مناسب نماید. برای تمام آزمون

ها را در انتهای  آناند که نام  بخش ما بوده جلد کتاب در انتخاب واژگان این بخش، الهام 32ذکر است که بیش از  شایان

 ایم. کتاب و بخش مراجع ذکر نموده

االمکان از ذکر کلمات بسیار ساده پرهیز شده و تکرار یک لغت در قالب در این انتخاب برخالف سایر کتب مشابه، حتی

هت این فعلی، اسمی، قیدی و صفت تنها در صورتی رخ داده که آن کلمه معنای متفاوتی را در برگرفته باشد. به همین ج

المللی و داخلی  های بین های گذشته کارشناسی ارشد و دکتری و آزمون توان عصاره کتب منتخب، کنکور سال واژگان را می

تایی  5222ها و نه لغات غیرمتداول، به لیست بسیار جامع  دانست. همچنین از لغات درون کتب مرجع، تنها لغات پرکاربرد آن

 این کتاب اضافه شده است.

 و تافل و ... هست؟ 105ر کنار خواندن این کتاب، نیازی به مطالعه کتب آیا د 

این کتب به همراه  کلیه لغات مهمبایست به شما متذکر شویم که حتماً به توضیحات مقدمه کتاب توجه نمایید. می

با خواندن این کتاب، تنها برای نیاز خواهید نمود.  شده و شما را از خواندن چند منبع بی های جدید در این کتاب گنجانده مثال

 سازید. عمر لذت بردن از زبان انگلیسی خود را آماده می شوید؛ بلکه برای یک یک آزمون آماده نمی

 بین بپیوندید: به کانال تلگرام زبان عمومی ارشد و دکتری زیر ذره
 


