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ویژه داوطلبان کنكور ارشد، دکتری، و آزمون های

EPT TOEFL٬ IELTS٬ TOLIMO٬ MHLE٬ MSRT  و

110یادگیری  لغت مهم و پرتكرار در  روز 2550

5000بیش از  مثال انگلیسی مهم با ترجمه فارسی

جامع ترین آموزش پیشوند، ریشه و پسوند به زبان فارسی

ویژه داوطلبان کنكور ارشد، دکتری، و آزمون های

EPT TOEFL٬ IELTS٬ TOLIMO٬ MHLE٬ MSRT  و

و به همراه آزمون های تالیفی واژگان با پاسخ تشریحی

ت،
كـتاب نیس

این یك 

ت.
س اس

س در
كال

یك 

ویژه داوطلبان کنكور ارشد، دکتری، و آزمون های

و   EPT  TOEFL ٬IELTS ٬TOLIMO ٬MHLE ٬MSRT 

110یادگیری  لغت مهم و پرتكرار در  روز 2550

5000بیش از  مثال انگلیسی مهم با ترجمه فارسی

جامع ترین آموزش پیشوند، ریشه و پسوند به زبان فارسی

به همراه آزمون های دوره ای واژگان با پاسخ تشریحی

و کارکرد لغات در متن collocation با تاکید بر آموزش 

تلفظ لغات، تعداد تكرار آن ها در کنكور ارشد و کنكور دکتری

، دسته بندی لغات بر اساس موضوع اقسام کلمه، روش تیك8
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 مؤلفینمقدمه 
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ماحصلتالشیگستردهبودهوباهدفتحلیلمنطقیو«بین ذرهزبان عمومی زیر »سریهایکتاب

درمقاطعتحصیالتتکمیلیداخلوخارجکشورهانگرشینوبهدرسزبانعمومیِمشترکمیانکلیهرشته
گردیدهاست.ارائه

است:جلدچهاراینکتابمشتملبر

ترینجامع»و«شناسیوآموزشصحیحیادگیریواژگانریشه»زیربخشاصلیدوآنشاملجلد اول

باشد.می«شدهبندیهایطبقهزبانانگلیسیبههمراهتستدرپرتکرارراهنمایواژگانمهمو

شاملسهزیربخشاصلیجلد دوم ارشدهایزبانعمومیتشریحیکلوزتستکامالًپاسخ»آننیز،

و«بررسیکاملدستورزبانانگلیسیبههمراهنکاتضروری»،«59تا68ازسالهاگرایشهاوکلیهرشته
باشد.می«کلوزتست(صورتبهمنتخبوتألیفیازقواعدمهموپرکاربردزبانانگلیسی)هایآزمون»

ازهاگرایشهاوهایواژگانزبانعمومیارشدکلیهرشتهتشریحیتستکامالًپاسخ»شاملجلد سوم 

باشد.می«متونتخصصی)درکمطلب(سؤاالتدهیبههایپاسخآموزشتکنیک»و«59تا68سال

 نهایت، پاسخکامالتشریحیبهچهارمین جلددر بر عالوه استو دکترینگاشتهشده کنکور ویژه

واژگانوهمچنینتکنیک8نکوردکتریتمامیسواالتک بهآموزشجامعگرامر، هایپاسخبهسالاخیر،
سواالتدرکمطلبپرداختهاست.

 ؟بین ذرهچرا زبان عمومی زیر 
آنمجموعهکتبمؤلفیناین نهها، بلتألیفیکتبیرا منابعکامالًکتبیکه دامنهوسیعیاز تحقیقیبا

آزمونهایبینالمللیوزبانعمومیسؤاالتبادرکروندطراحیمجموعهکتبیدانند.ایدهنگارشچنینمی
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شماکهموضوعی.کردخطورذهنمانبهگذشتههایسالطیدردکتریوارشدکارشناسیکنکورباالخصداخلی
.شدخواهیدآشناآنبابیشترآیندهدرنیز
ریزبینیاینباکتابیعمومی،زبانزمینهدرتاکنونکهاستآنتحقیقاتیوجهکتاب،ازجلداینمزیتترینمهم

برایواژگان»کهپرورانندمیذهندرراسؤالایندانشجویانهمواره.استنشدهنگاشتهواژگانبحثبرباتمرکز
منابعمتعددچاپداخلوخارجازکشوردرجهتکمکبهاین«.کنیم؟کداممنبعرامطالعهودکتریکنکورارشد

نوشتناینکتابرأسخألمعرفیمی در اهدافیکه از یکیدیگر که گردند دادیم، قرار جملههمینالعینخود

.«بجای آنکه چندین کتاب بخوانید، یک کتاب را چندین بار مطالعه کنید»معروفبود:

استروازاین بحثواژگانرعایتنماید.،کتاباالمکاناینحتیتاسعیشده در مانعیترا جامعیتو
 به شدهترجمهمثال9555قریب 0995از پرکاربرد و مهم لغت شمامیآکادمیک عملی راهگشای تواند

 عزیزدربحثواژگانباشد.پژوهاندانش
 کتب را مطالعه کنیم؟این مجموعه چگونه 
دارد.کنیدمیبستگیبهسطحزبانشماوزمانیکهشروعبهخواندناینکتابسؤالاینبهپاسخ

خوانیرارهازیادیاستکهواژهزمانکلازذهنشمارفتهومدتبهواژگاندوراندبیرستان،اگر .1
ایدنموده بیایید.حتماً، اینجلد سپسسراغ و نموده دبیرستان گرامر و واژگان مروریبر ابتدا در
پیش برفرضاین مجموعه که است این حداقلشما واژگان دامنه های گرامر دبیرستانو در را

 اید.آموخته

باهمینکتابشروعکردهومستقیماًشودکهتوصیهمیکنکور کارشناسی ارشدبرایداوطلبان .0

تراستامااگرزماناندکیدراختیاردارید،ههمینمنبعاکتفانمایند.نیمهاولکتاببرایشمامهمب
 هایموجوددرجلدسومرانیزپاسخدهید.تستحتماًکنیمکهعالوهبرنیمهاول،توصیهمی

ایناستکهتمامیدروسرامطالعهکنندوتاحدودیبرکنکور دکتریتوصیهمابرایداوطلبان .3

مترادف شوند. متمرکز نیز وقتکهدرصورتیها و رساندید اتمام به خیلیزود اینکتابرا مطالعه
ازبخشدانلودهایسایت منابعاضافیرا بهرایگاندانلودirGeneralEnglish.کافیداشتید،

سالاخیرنیزبایددربرنامهشما8هایدکتریتکهپاسخبهتستکردهومطالعهنمایید.بدیهیاس
 گنجاندهشود.

کهعالوهبرمطالعهاینمجلدها،گرددمیتوصیهالمللی و داخلی بین های آزمونداوطلبان به .4

شما،تاحدبسیارمطلوبیکلیهنیازِاینکتابلغات.دمرورکننقبلیرانیزهایآزمونهایتستحتماً
 .نمودرفعخواهدwritingوreading،speakingسؤاالترابرایپاسخگوییبه

لغات،تکنیکپیشنهادی .9 «شدهاصالح(Tick8ایت)تیک»مرور اینتکنیک،است. با برایآشنایی
،زنیرامطالعهکنید.همچنیندرنظرداشتهباشیدکهتمرینوتستجلداینسوممقدمهفصلحتماً

هایذهنیغفلتزنیویادگیریومروردادهشود.لذاازتستبخشحیاتیازموفقیتشماراشاملمی
ننمایید.
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 کتابجلد اول ویرایش پنجم 
 کشوروطیبینذرهکتابزبانعمومیزیر پرتیراژترینکتبآموزشزبانبهزبانفارسیدر ازجمله ،

طبقنظرخوانندگانکتابراای،تغییراتگستردهجلدایشازاینهایاخیربودهاست.مادرپنجمینویرسال
بلکهدرمیانکتب،بهزبانفارسیانگلیسیدرمیانکتبآموزشزبانتنهانهیمکهاینکتابرااهلحاظنمود

سازد.آموزشزبانمرجعنیزسرآمدمی
ردارید،ماحصلاینتالشصادقانهوپنجمینویرایشکتاب،قریببهیکسالزمانبردتاآنچهدراختیا
چیدماندقیقوعلمیو امیداستکهخواناییبهتر، رامحتوایبیدرنهایتخالصانهباشد. بدیلکتاب،شما

مندسازد.بیشازگذشتهبهزبانانگلیسیعالقه

 مدنظر است؟در این جلد از کتاب چه تغییراتی تا چاپ آتی 
کتاباین از چاپجدیدهرسالهجلد طریقسایت،در تغییراتکتاباز کرد. خواهد بروز لغاترا دامنه
قابلدانلوداست.GeneralEnglish.irبهآدرسآنپشتیبان کنیممیخاطرنشانپایاندر طالعهجهتم،

مطالعهنمودهوسپساقدامبهخواندنآنبخشنمایید.یکبهیکلکتابراوفصدیباچهحتماًصحیحمطالب،
سؤالگونهویاهرهاپیشنهادانتقادات،ومنابعبیشتر،سؤاالتعالوهبردانلودتوانیدشماهمراهانعزیزمی

وGeneralEnglish.irسایترسمیاینکتاببهآدرسمرتبطبازبانانگلیسیخودرابامراجعهبهوب
GeneralEnglish.irیاازطریقارسالایمیلبه  @ gmail.com.بامادرمیانبگذارید

 شامل که ما ارتباطی مهم حرفههایآزمونراه آموزش و تلگرامیرایگان کانال است، واژگان ای
Telegram.me/GeneralEnglish بود. وحتماًخواهد مطالب و شده عضو کانال این در

همچنینآموزشتصویریواژگانپرتکرارکنکورنیزدراینستاگرامهایمرتبطباکتابرادنبالکنید.پشتیبانی
 قابلدسترسیخواهدبود.Instagram.com/GeneralEnglishمجموعهبهآدرس

است ذکر حداقلشایان 6هرساله بازه در گرامر، و واژگان رایگان آزمون بینمرحله تاماهآبانزمانی
.شودمیبرگزارمذکورسایتوب،درماهاردیبهشت

دانیمازجنابآقایدکترمجیدایوزیانکهدرطولمراحلگردآوریاینکتابوظیفهخودمی،درپایان
جهتادامهدادناینکارتحقیقاتیداشتیم،ازهیچکمکیزبهروحیهمانیکهبیشتریننیاهمراهمانبودندوز

دریغننمودندتشکرنماییم.
وهمچنینسپاسازمدیریتانتشاراتنگاهدانش،جنابآقایمحمودیان،کهبااعتمادشانبهاینکتاب،

ند.اهگشودانگلیسیویژهدانشجویانتحصیالتتکمیلیزبانآموزشفصلینودر

 را مدیونشانیم. مان داشته تمام پدر و مادر عزیزمان کهلبخند کوچکی از به تقدیم  ،بکتااین و 

 زاده بری الناز یوسف -هادی جهانشاهی 
  

GeneralEnglish.ir

Telegram.me/GeneralEnglish
@GeneralEnglish

http://www.generalenglish.ir/
https://telegram.me/generalenglish


 

2 

 

 

 

 

  واژگـانساخت  آمـوزش
 (پیشوند، ریشـه و پسونــد)

 

این آموزش داده شده است. ها  و شیوه صحیح یادگیری آنای، طریقه ساخت لغات  حرفه کامالً صورت بهدر این بخش 

 تأثیری شک بیبلکه مفید است،  _روی شما های پیشِ آزمونهمچون _ مدت برای اهداف کوتاه تنها نهفصل از کتاب 

 . برای شما خواهد داشتدر یادگیری واژگان زبان انگلیسی  درازمدت
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  ساخت لغاتراهنمای 
 

31 

 ساخت لغات

  این بخش را پیش از یادگیری و بخاطر سپاری لغات، مطالعه کنید.این بخش را پیش از یادگیری و بخاطر سپاری لغات، مطالعه کنید.  حتماًحتماً

به اجزای ریزتری هستند. شناخت این ساختار  یهتجز قابلها،  بسیاری از لغات موجود در زبان انگلیسی، همانند سایر زبان

 نماید.  می و همچنین حدس معانی لغات ناآشنا بخاطرسپاری، معنای لغتیادگیری در کمک زیادی 

ساده   شود. با تجزیهتشکیل  (Suffix)و پسوند  (Stemیا  Root)، ریشه (Prefix)سه بخش پیشوند از تواند  یک لغت می

 به معانی آن دست یافت. ی سادگ بهتوان  میبه این اجزا، یک لغت 

، بیش از ها آنکارگیری  ریشه و چگونگی به 41پیشوند و  02ای از  شناسان، مجموعهزبان طبق مطالعه صورت گرفته توسط

 02پیشوند و  02اند که آشنایی با البته تحقیقات مشابه دیگری نیز عنوان کرده !کند معنی لغت را بر ما آشکار می 420222

بر این بدانیم که این تحقیقات در حالتی بدبینانه تا  آشکار خواهد نمود. حتی اگر فرض را بر مامعنای لغت را  400222ریشه 

 . نمودتوان اهمیت بسیار باالی این جداول را انکار  درصد صحیح باشند، بازهم نمی 22

گردند و تعداد دیگری نیز از زبان اسپانیایی، ها، به زبان التین و یونانی بازمی بسیاری از این پیشوندها، پسوندها و ریشه

 اند. یتالیایی وارد زبان انگلیسی شدهفرانسوی و ا

در یک  یتدرنهانماید و  زیر به ترتیب، پیشوند، ریشه و پسوندهای مهم را به همراه مثال و معنی آن بازگو می بخشسه 

 4آورده شده است. ها آناز  تکمیلی های مثال، بندی جمع

 ، بسیار ساده است!شظاهر عجیب برغمِ ،ین بخشیادگیری ا

 
کتاب است. بهتر است  ینآن لغت در ادرس نوشته شده است که نشانگر شماره  یعدد بعد از هر لغت و داخل پرانتز

 مانند یلغت یلتشک anti+pathy یب، در ترکanti ساز منفی یشوندمثال، پ یبرابخش ) ینپس از خواندن ا
antipathy یادداشتبا مداد و کنار لغت  موردنظردرس نکته را در  ین، ا( و درک آنرا داده است یمنف یبا معنا 

 (antipathy(67))مانند  .تر از قبل گردد ساده یاربس یتانبرالغت آن  یادگیریتا  یدکن
و در درس مربوطه یادداشت نمایید تا  نکات مربوط به کلیه لغات این بخش را، در حاشیه موجود کنار آن لغت حتماً

 تر از همیشه باشد. لغات، برای شما ساده انتهای بیجهان  ارتباط بابخاطرسپاری واژگان و 

 

 

 

 

__________________________________ 

 یآورده شده و ممکن است حت ینجااست که در ا یزیاز آن چ یشترب یاربس یارو پسوندها بس ها ریشه یشوند،تعداد پ یددقت داشته باش 4
 یسیمنابع زبان انگل ینبهتر یانرا از م ها آن ترین مهم ی،خاص و دقت با وسواس ینجاداشته باشند. ما در ا یمعن ینچند یشوندهااز پ یبرخ

 .ایم یدهبرگز

  !!ةةتوجـتوجـ
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 پیش درآمدی بر پیشوند، ریشه و پسوند و قیاس آن با زبان فارسی
 عبارتند از:دهنده لغات  جز اصلی تشکیلسه 

 prefix گردد که به ابتدای یک ریشه متصل می، 

 root که بخش اصلی آن است و 

 suffix شوند. که گروهی از لغات هستند که به انتهای یک ریشه متصل می 
impolitely  :لغتی است که شامل هر سه جز استim ،پیشوند polite  یتدرنهاریشه و ly حال نگاهی آن است پسوند .

 به طریقه تفکیک این اجزا از یکدیگر بیندازیم:

  Prefixes 
 دقت بهدهد. در جداولی که در ادامه آمده است،  چسبد، معنای آن را تغییر می زمانی که پیشوند به ابتدای اسمی می

بخشد و لذا  معنای منفی به یک لغت می im مثال عنوان بهایم.  آن بر معنای یک لغت را بررسی نموده تأثیرمهم و پیشوندهای 

 impolite = not polite  :بار معنایی منفی خواهد داشت احتماالً impolitelyدرک کرد که لغت  یتوان تا حدود می

 در لغت زیر دقت کنید:«( together»یا همان  «باهم»)پیشوندی با معنای  coپیشوند  تأثیربه 

co- (together)  +   exist     =    coexist    (to exist together)   هم زیستن یا همزیستی نمودنبا  
co- (together)  +   operate =    cooperate (to operate or work together) همکاری و همیاری کردن 

  Roots 
 دو نوع ریشه در زبان انگلیسی وجود دارد:شوند.  ها بخش مرکزی یک لغت هستند و معنای اصلی لغت را سبب می شهری

 (existو  politeهم دارای بار معنایی است. )مثل  ییکه به تنها ای ریشه (:base wordلغت پایه و اساسی ) .1

 و ...( ject، flect ،cord معنا ندارد. )مثل تنهایی بهکه  ای ریشه(: combining rootریشه ترکیبی ) .2
خود را به لغت تحمیل ریشه مستقل، معنای  عنوان بهبا ورود که  هستندشود، دسته دوم  آنچه در این بخش بحث می

 ملموس است: ject، اثر حضور ریشه rejectو  ejectبرای مثال در دو لغت کنند.  می

e- (out)     +   ject (throw)   =    eject     بیرون انداختن 
re- (back)  +   ject (throw)   =    reject رد کردن یا پس زدن 

 
بسیار  ها ریشهمعانی برخی شما به هنگام کار با ریشه، پیشوند و پسوند بسیار مهم است.  رؤیاپردازیقوه تخیل و 
یعنی پرتاب کردن و لذا  jectیعنی خارج و  e مثالًاست.  ریشه، پیشوند و یا پسوند بکاررفته در آن یِانزدیک به معن

یعنی عقب  reیعنی بیرون انداختن بسیار نزدیک به پیشوند و ریشه استفاده شده در آن است اما برای  ejectمعنی 
 دهند.  یعنی رد کردن و یا نپذیرفتن را شکل می rejectیعنی پرتاب کردن، لغت  jectو 

« د کردنر»را به  «به عقب پرت کردن»کند و معنی ظاهری  ، ارتباط خوبی با این دو برقرار میرؤیاپردازدانشجوی 
 ... «اید نخواسته»، «بیندازیدبه عقب »یا  «پس بزنید»چیزی را که  بیند. در واقع نزدیک می

 باشید!! رؤیاپردازان ازجمله حتماًتر با این بخش، سعی کنید تا  پس برای درک بهتر و ارتباط قوی

  !!ةةتوجـتوجـ
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  Suffixes 
نامید.  ly- توان میرا  suffixترین  معروف نمایند. پسوندها به انتهای واژگان چسبیده و معنایشان را دستخوش تغییر می

 دهد.  می« قید»وندی که انتهای لغات اضافه شده و در اغلب اوقات تشکیل پس

 ، یک اسم را دستخوش تغییر کنند:نظر نقطهتوانند از سه  پسوندها می

 .(ingو  lyصفت را به قید یا فعل را به اسم تبدیل کنند ) مثالًاز یک ادات سخن به حالتی دیگر تبدیل کنند.  .1

 .(bookbooksبه انتهای اسامی.  sمفرد به جمع تبدیل کند )افزوده شدن ت صورد یک اسم را از توان می .2

 .و ...( less ،logy ،ableو یا معنای یک ریشه را تعمیم دهند و دستخوش تغییر کنند ) .3

ومی زیر جلد دوم زبان عم خوانیم، حالت اول و سوم است )برای مطالعه حالت سوم از کتاب گرامر آنچه ما در این بخش می
 .(بین استفاده نمایید  ذره

tang (touch)  +   -able  (able to)  =    tangible    (able to be touched)  و لمس درک قابللموس، م  

fear  +   less   (without/ lacking) =    fearless     (having no fear) باک نترس، بی  
 

 را در نظر بگیرید: ها آن حتماًچند نکته مهم پایانی که 

 متضمن  الزاماًدر یک لغت،  های معمولپیشوند، ریشه و پسوند حضور ظاهریِ: گردو نیست )!( یهر گرد

باک یعنی  و بی« ترس»ی آن در یک واژه نیست. برای مثال در زبان فارسی ریشه باک یعنی احضور معن

نباید دنبال معنی  الزاماًوجود دارد، « باک» ظاهراًکه در آن نیز « باکفایت»حال با دیدن لغت «. نترس و شجاع»

کننده نیست.  ا منفیی notدر ابتدای هر لغتی در زبان انگلیسی هم نشانی از  imگشت! پس دیدن « ترس»

یا  impatientاست و اثری از معنای منفی در آن نیست اما در « وارد کردن»به معنای  import مثالً

 گردو نیست! هر گردیحضور معنای منفی در آن ملموس است. خیلی خالصه بگوییم: « حوصله بی»و « تاب بی»

 د. نمتناقض باش بعضاًیا ریشه دارای چند معنی  و ممکن است یک پیشوند، پسوند: چند معنا برای یک جزء

 redoدر  مثالً«! back»یا « عقب»ی امعنو هم دهد « again»یا « دوباره»ی امعنهم د توان می re مثالً

که  ای جملهبراساس متن و  یعنی پس زدن/ رد کردن با به عقب راندن. rejectیعنی دوباره انجام دادن و در 

متفاوت و متناقض را به مرور  بعضاًبایست قدرت حدس و تشخیص این معانی  شماست، شما می یپیش رو

  (.استدهنده یک واژه در این کتاب آمده  اجزای مهم تشکیلاصلی تنها معانی )کسب کنید. 

 .پیش از مطالعه لغات، هرچقدر هم زمان کمی در اختیار دارید، به این  حتماً این بخش را از دست ندهید

و بازی با ریشه، پیشوند و  رؤیاپردازی. شود میبخش نگاه دقیق بیندازید. در فرصت کمی، زبان شما زیر و رو 

العه راه برای یادگیری و بخاطرسپاری واژگان است. سعی شده است تا در ویرایش جدید، مط ترین اصولیپسوند، 

 etymologyمطالعه ناشی از  های خستگیشاهد باشد و  تر جذاب در گذشته شاهدش بودیم این بخش از آنچه

 در این بخش نباشیم. شناسی( لغات )ریشه

  واژه پرتکرار کنکور را بخاطر خواهید سپرد!  066با خواندن این بخش، حدود  کهبد نیست بدانید

 زبان فارسی وجود نداشته است.آموزشی به در هیچ کتاب  هرگزشک نظیرش  بدونچیزی که 
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   پیشـوند  

 پیشوندهایی با معنای منفی 

 aabb,,  aabbss away from, not غیرِ، نبودِ ،دوراز به  

absent: حاضر نبودن -غایب    present abnormal(66): غیرطبیعی   normal 

 کردن(  عهد ، نقضِمرتدشدن) abjure(110)و  abstain(21)، abrogate(49) ،abhor(55) ،abolish(68) لغات این پیشوند، به

 است.هم معنای منفی بخشیده 

 aannttii,,  aanntt against ّغیرِضد ،  

antifreeze: ضدّ یخ antithesis(55):  ،تز آنتیپادگزاره  

 هم معنای منفی بخشیده است.)پادتن(  antibodyو  )غیراجتماعی( antipathy(67) ،antisocial کلمات این پیشوند، به

 ccoonnttrraa,,  ccoouunntteerr against, apposite, duplicate ،کپی برضدّ، برخالف  

contradiction(55): تناقض، تضاد contrary(55): برخالف، مخالف، متضاد 
contrast(55): تفاوت، تضاد، مغایرت controversial(45): ای برانگیز، ستیزه بحث  
counteract(49): اثر کردن، عمل مخالف انجام دادن بی  counterfeit(92): جعل کردن، تقلبی 

 چه اثری گذاشته است؟ counterpart(47)به نظر شما این پیشوند در معنای 

 ddee away from, down, the opposite of مخالفاُفت، ، دوراز به  

decay(95): تباه شدن، پوسیدن deform(81): از فرم و شکل انداختن 
degenerate(63): افت کردن، فاسد شدن dejected(102):  ،خوشی دوراز بهافسرده  

demerit(15):  ،ضعف نقطهعیب    merit deficient(26): نقص، کمبود، ناقص  sufficient(26) 

demolish(59): نابود کردن depart(35): ترک کردن، دور شدن 
deplore(55): تقبیح نمودن، بد چیزی را گفتن depose(96): سرنگون کردن 

، despite(30) ،detour(35) ،detract(36) ،detach(36) ،decline(36) ،detest(55)لغات این پیشوند، به 

destruction(59) ،devastate(59)  وdeter(89) .هم معنای منفی بخشیده است 

 ddiiss,,  ddii not, none, apart بی، نَبخشد معانی متضاد می ،  

dislike: عکس دوست داشتن(بر) متنفر بودن   like dishonest(108): باز متقلب، دغل   honest 

distant: دور disease(40): بیماری   ease 

disallow(4): رد کردن، اجازه ندادن  allow disapproval(55): مخالفت   approval 

disarray(90): اغتشاشنظمی بی ،   array disaster(25): مصیب، بدبختی، ستاره بخت نداشتن 
disobedient(3) ،accord(4)این پیشوند، به  discord(4) ،disregard(5) ،displace(7) ،disclose(39) ،

disparity(47) ،discharge(51) ،dismissal(51) ،discard(52) ،disposal(52) ،distaste(55)، dissent(59) ،

discontent(59) ،dismantle(63) ،disembark(87) ،dispatch(87) ،disorder(90)  وdistract(91)  هم معنای منفی

 بخشیده است.
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 .حذف شده استناشر با هماهنگی این صفحات 

 جهت دسترسی به نسخه اصلی کتاب به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://goo.gl/oXYbbf 
 )حروف کوچک و بزرگ آدرس باال مهم است(
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 راهنـماي جامــع واژگــان

 

3 
آن  فرد منحصربهنکته لغت بدون در نظر گرفتن تکرار و مشتقات کلمات است.  0022تعداد تقریبی  این بخش شامل

و اعالم تعداد دفعات تکرار آن در  شده ترجمهدو مثال  درذکر معنی فارسی، مترادف انگلیسی، کاربرد کلمه حداقل 
 است. 50تا  52دکتری از سال کنکور و  50تا  68 های سالبین کارشناسی ارشد کنکورهای 

 :نماید میجدول زیر طریقه استفاده صحیح از این بخش را عنوان 

 

مایید. سایر لغات نیز از درجه فرتکرار را مطالعه نپر های واژهدر مطالعه این فصل دقت نمایید که تنها  توجه:

 .برخوردارند ای ویژهاهمیت 
های آغازین دارای لغات مهم و پرتکرار، و  ، درس)ترتیب درسنامه بر حسب روز( همچنین در چینش روزها

لذا چنانچه زمان شما اجازه مطالعه دروس پایانی های پایانی دارای لغاتی بسیار دشوار یا بسیار ساده هستند.  درس
 داد، خیلی متضرّر نخواهید شد.را ن
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تریننکاتاینبخش:مهم

لغات عالوه این موضوعی درآمده است.  صورت به ، چیدمان لغاتبرای اولین بار در ایراندر این کتاب،  .1
 اند بندی شده دستهای  گونه بهاند،  های مختلف چیده شده خود در درسو تکرار بر اینکه به ترتیب اهمیت 

ضوع با این مودر کنار یکدیگر قرار بگیرند.  یکسان،تا لغات دارای معنای مشابه و یا حوزه معنایی 
کتب  آنمتفاوت است. در  کامالًاندازند،  می اشتباه بهب که دانشجویان را چیدمان نادرست برخی کت

 confusing wordsدارای ظاهری مشابه هستند و در اصطالح  صرفاًکه لغاتی که  شود دیده می
شوند )برای مثال  ارائه شود، در کنار یکدیگر چیده می ها آنبدون آنکه آموزشی برای شوند،  نامیده می

bend  وblend  یاclaim  وacclaim )....  شده و بدون  در یادگیری تأخیراین چیدمان ناپسند، سبب
 صرفاًصحیحی که تفاوت این لغات را از منظر ریشه و ساختمان بررسی کنند،  های مثالارائه علل و 

 د. سازن در سیلی از لغات مشابه رها میدانشجو را 

( معتبر جهانیاما ترفند ما در این کتاب )همانند بسیاری از کتب مشابه آموزش واژگان زبان انگلیسی 
که لغات را بر مبنای موضوعات و شباهات معنایی )و نه ظاهری!( در کنار یکدیگر  گونه استبدین 
یارانه، اقتصاد، ثروتمند، غنی،  مثالًگیرند ) برای مثال لغاتی که در حوزه مالی و پولی قرار میایم.  چیده

ارها در مثال ایم که یک لغت بارها و ب گذاری و ...( را در کنار همدیگر گنجانده خسیس، ولخرج، سرمایه
 یاصل زبانهای بسیار متعدد  سایر لغات و در همان درس مشاهده شود. این ابتکار ما نیست، بلکه نمونه

 0022، این حجم از لغات )بیش از یک هیچگفت که در  تأکیدتوان با  برای آن وجود دارد. گرچه می
 اند. لغت(، با این روش گردآوری نشده

های یکسان هستند )که ریشه یکسان عامل شباهت  که دارای ریشهدر چیدمانی دیگر نیز، لغاتی 
و  credibleلغاتی چون  مثال عنوان به ؛اند قرارگرفتهشده( در کنار هم  _و نه ظاهری!_ شان معنایی

incredible  یاaccord  وdiscord  (. با آموزش بسیار جامع ساختار لغات )شامل پیشوند، ریشه و...
 تر خواهد شد. ریشه بسیار بسیار ساده لغات همپسوند( یادگیری این 

برای اولین بار در کشور و در سطح آموزش عالی، تلفظ این تعداد لغت به دو صورت استاندارد جهانی  .0
(IPA .و بازگردان فارسی آن به همراه اعراب، در کتاب قرار داده شده است ) لغات کمک خواهد این تلفظ

دانشجویانی که  راحتیهمچنین برای در امان باشند.  speakingگام دانشجویان از خطا به هننمود تا 
  تری در استفاده از سیستم جهانی آوانگاری دارند، تلفظ فارسی نیز افزوده شده است. توانایی کم

در ، را در کنکور کارشناسی ارشدزبان عمومی ، برای اولین بار در کشور، تعداد تکرار لغات 1352در سال  .3
تعداد تکرار لغات در کنکور  روی شماست، افزوده شدنِ نوشتیم. آنچه در این کتاب پیشکنار هر لغت 
مقاطع  های آزموناکنون در یک کتاب، لغات هر دو مقطع را به همراه تعداد تکرار آن در دکتری است. 

 اختیار دارید.درتحصیالت تکمیلی 

 
 تعداد تکرار در کنکور دکتری هستند.نمایانگر  ،ها نشانگر تعداد تکرار در کنکور ارشد و ستاره ،عدد
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کند، در کنار هر لغت نوع آن را  نقش مهمی در یادگیری لغات ایفا می 1اقسام کلمهدانستن  که ازآنجایی .4
ایم )گرچه ممکن است  داشته باشد، کلیه حاالت را نوشته شکل یکچنانچه لغتی بیش از . ایم نوشتهنیز 

و از  اند نشدهدر کتاب ذکر  ی متفاوتهایی باشند که با توجه به کمتر استفاده شدن و داشتن معنای نقش
ممکن است لغتی هم اسم باشد و  مثالً ایم.( االمکان جلوگیری نموده مورد کتاب، حتی حجیم شدن بی

ایم. گرچه  سمی آن پرکاربرد است و ما از نوشتن هردوی حاالت خودداری کردههم فعل اما تنها شکل ا
 ایم. این دو مورد را ذکر و تفکیک نموده« /»اگر هر دو مورد مهم بوده باشد، با عالمت 

 
 و فعلی باشد. یتواند دارای دو نقش اسم 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 ربط حرف 
 Part Of Speechاقسام لغات جدول مخفف 

 حتماًفارسی آمده است. نیز المللی و  در این بخش، تلفظ کلیه لغات به دو صورت آوانگاری استاندارد بین .0
، از توضیحات بار در کشور به دو صورت ذکر شده ها که برای اولین جهت سهولت استفاده از تلفظ

 مربوطه در انتهای کتاب استفاده نمایید.

 
 تلفظ یک لغت به دو شکل نمایش داده شده است.

ایت  تیک»در بخش پایینی هر لغت، محل مخصوصی برای استفاده از تکنیک مرور و یادگیری  .8
به  یتیک 11تیک، فضای  6 یجا بهجدید، ( Tick8) 6جدول تیکقرار داده شده است. « شده اصالح

توضیحات انتهای  حتماًاستفاده از این تکنیک بسیار سریع یادگیری، آموزش شما خواهد داد. جهت 
 .نماییدمطالعه را بخش همین 

 
 تیک مرور لغات 6+3، با امکان زدن شده اصالح ایت تیکتکنیک 

های جهان،  نامه ترین لغت از معروفمنتخب جمله انگلیسی  0222بار، برای بیش از  بازهم برای اولین .7
شک گامی مهم در یادگیری فنون ترجمه و درک  بدیل که بی ترجمه فارسی نوشته شده است. امری بی
 جمالت از سوی دانشجویان خواهد بود. 

از  پوشی چشم لغات را در قالب جمله یاد گیرید. حتماًکنیم که  پیش از هرچیزی توصیه می: توجه

درک  یخوب بهتوانید متون و جمالت را  بزند. زمانی میلطمه تواند به یادگیری شما  ها می خواندن مثال

                                                           
1
 منظور این است که لغتی اسم است، فعل است، صفت است و یا ... نامند. می Part of Speech (POS)در زبان انگلیسی آن را   
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، جمله را ترجمه کنید که با جایگاه لغات در جمله آشنا باشید و بتوانید با استفاده از دانش گرامری خود
 .نماییداند، مطالعه  که با زحمت زیادی ترجمه شده را مثال لغات حتماًداریم که  مؤکدلذا توصیه کنید. 

و یا چگونگی چینش لغات در کنار یکدیگر، بخش مهمی از یادگیری زبان را تشکیل  0لغات آیی هم  .6
ها  های واژه«همایند»ها یا collocationای بر  دوباره تأکیدبرای اولین بار در کشور،  بازهمدهد.  می

اگر با « خوردن»فعل  :زنیم میمثال فارسی شیرین زبان به ، موضوع درک بهتربرای شده است. 
خواهد بود. در « برخورد کردن» متفاوتِ ، دارای معنایِ)خوردن به ...( ترکیب شود« به» اضافه حرف

توانند  اضافه است. حروف اضافه می از جنس حرف« خوردن»ای برای collocation، «به»اینجا 
نوشتن از روی »با « نوشتن بر چیزی»معانی یک فعل را دگرگون کنند و به آن هویتی نو ببخشند. 

ها به حروف اضافه collocationیندها است. البته این آ متفاوت است. این جادوی هم کامالً« چیزی
آیی دو اسم است که در صورت  هم« کارد و پنیر» مثالًارند. د یتر شوند و دایره وسیع ختم نمی

 دهند.  مجزا دارند، ارائه می صورت بهآنچه یکدیگر، معنایی بسیار متفاوت با  در کناررفتن بکار

به این را شما  توجهتا ایم  ( مشخص کردهunderlineدر این کتاب، همایندها را با استفاده از زیرخط )
این موضوع شما را در پاسخ به  .نماییمتر  برای شما ساده ها آنو یادگیری جلب نموده حروف و اسامی 

 ها، بر اساس دقت به حروف اضافه و بدون نیاز به ترجمه یاری خواهد کرد. تست

 
 باشد. گروهی از لغاتِ دارای معنی تازه می صورت بهای که collocationنمونه 

 
 فعل. اضافه حرف صورت به collocationنمونه 

بسیار از جامع، توضیحات ریشه، پیشوند و پسوند در این کتاب آورده شده است. ای  در قالب مجموعه .5
های ساخت  آموزشترین  شاید بتوان گفت بدلیل استفاده از چندین منبع معتبر جهانی، یکی از کامل

بیش  ،0فصل در تواند غنیمتی بزرگ در یادگیری شما باشد.  لغات را در این کتاب شاهد هستید که می
 نظر صرف عنوان هیچ بهاز خواندن آن . اند شده دادههایشان آموزش  لغت کتاب بر اساس ریشه 822از 

تواند دامنه لغات شما را چندین  یکند که م شما را به دنیای جدیدی از واژگان هدایت می چراکهنکنید 
 اید، حتما برگردید و آن را مطالعه کنید... را نخوانده 0اگر تا به االن فصل برابر نماید. 

های یادگیری را معرفی نموده است.  بین دایره برای اولین بار در کشور، گروه تخصصی زبان زیر ذره .12
که در کانال تلگرام ما نیز موجود است، قرابت معنایی لغات یا حوزه استفاده لغات  ها دایرهمعیار این 

شود، مشخص  ها را به شکلی که توضیح داده می کتاب، تمامی این دایره 120ما تا درس . باشد می
 ایم.  نموده

 

                                                           
2
 .گردد میاطالق نیز  «همایند»، در فارسی به آناست.   collocationمعادل انگلیسی آن   
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حوزه معنایی تغییر  بدین معناست که، بین لغات انقطاع بیفتد، صفحه قبلجا که همانند تصویر کهر
، دو خط raceو  badge، بین 1شویم. برای مثال در درس  کرده و وارد دایره جدیدی از واژگان می

نژاد، »ی به دایره معنای «مشخصه و نشان ،ویژگی»از دایره لغات  است، یعنیدار قرار داده شده  فاصله
 شویم. وارد می «طایفه، قوم و قبیله

وار نوشته و  دایره صورت بهتوانید این لغات را همانند شکل روبرو  شما می
تک،  تک صورت بهیادگیری لغات  جای بهاتاق خود بچسبانید و دیوار به 
)توضیحات بیشتر در بخش پشتیبانی گروهی یاد بگیرید.  صورت بهها را  آن

کافیست  .GeneralEnglish.irبین در سایت  زیر ذرهزبان اول جلد 
دقت  .(را با گوشی هوشمند اسکن کنید 1فصل انتهای مقدمه  QR کدتا 

جایگزینی با یکدیگر  مترادف و حتی قابل الزاماًداشته باشید که این لغات، 
 گیرند. در یک حوزه معنایی جای می صرفاًنیستند، بلکه 

ها برای «آزمودن»قرار داده شده است. « 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
آموزان انگلیسی  شود که به بررسی اشکاالت متداول زبان ای را شامل می گزینه های دو یا سه تست

ها در انتهای همان صفحه آورده شده است. این بخش به افرادی که قصد  پردازد. پاسخ تمامی تست می
شود. همچنین در کنکورهای اخیر  توصیه میدارند  writingو  speakingالمللی  های بین در آزمون شرکت

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

 کتاب پوشش داده شده است.این در « Common Errors»اِشکال متداول  102نزدیک به با این حال 

شود. این  بندی و سنجش تسلط شما بر مباحث مطرح می هایی برای جمع بار، آزمون هر دو هفته یک .10
 نیز شوند که عالوه بر ترجمه جمالت، بخشی تست با پاسخ تشریحی را شامل می 122 مجموعاًها  آزمون

م برای های الز دارد که شما را با کلیه مهارت« واژگان سؤاالت به پاسخ های تکنیک»تحت عنوان 
 د.نشو استراحتی برای شما محسوب می ها فرصتِ این تست سازد. واژگان، آشنا می سؤاالتبه  گویی پاسخ

شروع و به آن ختم شود، بدین معنی است »...« توجه داشته باشید، چنانچه مثالی از یک لغت با  یتدرنها .13
 تر( است. ای طوالنی ای از جمله که آن مثال، یک جمله کامل نیست و تنها بخشی از یک جمله )بریده

 ؟اندشدهبرگزیدهواژگانباچهمنطقی
 52 ، کنکور دکتری50تا  60 های سال کنکور کارشناسی ارشدواژگان این بخش، از میان لغات مهم و پرتکرار 

 . اند شده انتخاب SATو  TOEFL، IELTS ،GRE برگزارشدههای  آخرین آزمونو  50تا 
برداری شد، سبب شده  بعدها از لغات آن به شکل ناقصی کپی متأسفانه نظیر این مجموعه که بی جامع تنوع

 های پیش رو مناسب نماید. است تا آن را برای تمام آزمون

attribute 

feature 
trait 

characteristic 
aspect facet 

badge 

 دایره لغاتی با معنای ویژگی، مشخصه و ...

GeneralEnglish.ir

Telegram.me/GeneralEnglish
@GeneralEnglish



 

 

را  ها آناند که نام  بخش ما بوده جلد کتاب در انتخاب واژگان این بخش، الهام 30بیش از  است که ذکر شایان
 ایم. در انتهای کتاب و بخش مراجع ذکر نموده

پرهیز شده و تکرار یک کلمات بسیار ساده ذکر از االمکان حتیسایر کتب مشابه،  برخالفدر این انتخاب 
 کلمه معنای متفاوتی را در برگرفته باشد.آن لغت در قالب فعلی، اسمی، قیدی و صفت تنها در صورتی رخ داده که 

و دکتری و ارشد کارشناسی گذشته  های سالکنکور  ،کتب منتخبعصاره  توان میبه همین جهت این واژگان را 
و نه لغات  ها آن پرکاربردتنها لغات مرجع، همچنین از لغات درون کتب  دانست.المللی و داخلی  های بین آزمون

 اضافه شده است. این کتاب تایی 0002بسیار جامع  لیستبه  ،غیرمتداول

 ومعانیلغاتبرچهمبناوازچهمنابعیانتخابشدهاست؟هامثال
اجتناب از قرار دادن یک معنی االمکان  حتیگذشته،  های آزمونطی بدلیل استفاده از معانی مختلف یک لغت 

 به ترتیب اولویت ها اند که مترادف تنظیم شده ای گونه بهمعانی یادگیری یک معنی کافی نخواهد بود اما شده است. 
است که معنی اول یک کلمه و اولین مترادف  ای گونه بههمچنین ترتیب مثال، معنی و مترادف . دنقرار گرفته باش

این موضوع شما را از . است کاررفته بهو اولین مثال در یک راستا بوده و معنی دوم در مترادف دوم و مثال دوم 
 درک معنی دور خواهد نمود. در اشتباه
برگزیده شده ی انگلیس زبانهای  نامه و لغتکتب برترین میان از  تماماً، «ها مثالکاربردهای لغت در جمله و »

 :قرارند این ازترین این کتب  . مهماند ترجمه شده و روان به فارسی سلیس مولفینتوسط  نهایتاًو 
 Oxford English Dictionary  Longman Dictionary of Contemporary Eng. 

 MacMillan English Dictionary  Cambridge Advanced Learner's Dictionary 

 …  Merriam-Webster's Advanced Learner's Dictionary     

به ذهن  وضوح بهرا  موردنظرمعنای کلمه  ،که در عین سادگی ایم نمودهرا انتخاب  هایی آنتنها  ها مثالاز میان 
 باشد که معنی لغت در دراز مدّت نیز به ذهن شما متبادر گردد. ای گونه بهخواننده رسانده و جذابیت مثال 

 هست؟و...وتافل405آیادرکنارخواندناینکتاب،نیازیبهمطالعهکتب
این کتب به  لغات مهمکلیه بایست به شما متذکر شویم که به توضیحات مقدمه کتاب توجه نمایید. می حتماً

با خواندن این  .نمودنیاز خواهید  از خواندن چند منبع بی را و شما شده گنجاندهجدید در این کتاب  های مثالهمراه 
 .سازید میاز زبان انگلیسی خود را آماده بردن لذت  عمر یکبرای بلکه شوید؛  کتاب، تنها برای یک آزمون آماده نمی

 ؟استعددیچه،لغاتهردرسدقیقتعداد
 10سختی لغات بین  براساسو  مؤلفینو تجربه به صالحدید تعداد لغات هر روز، 

پر از درسی  احتماالً چراکهیک درس نباشید،  لغاتِ نگران تعداد زیادِلغت است.  33تا 
 ...ستروی شما ساده پیشِلغات 
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 .حذف شده استناشر با هماهنگی این صفحات 

 جهت دسترسی به نسخه اصلی کتاب به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://goo.gl/oXYbbf 
 )حروف کوچک و بزرگ آدرس باال مهم است(
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  روز نوزدهمروز نوزدهم

eennhhaannccee  (v)  intensify, increase, improve یدنکردن، باال بردن، بهبود بخش یتتقو  

 These scandals will not enhance the organization's reputation.این رسوایی ها شهرت سازمان را باال نخواهد برد 

 The image has been enhanced to show more detail. .تصویر، بهبود داده شد تا جزئیات بیشتری نمایش بده 

 7 [ɪnˈhæns]  هـَنس این /           

bboooosstt  (v)  uplift, improve, increase دادن یشنمودن، افزا یتباال بردن، تقو  

 She boosted the boy onto his father's shoulders. .اون پسر رو تا روی شونه های پدرش باال برد 

 The theater managed to boost its audiences by cutting ticket prices )از طریق کاهش قیمت بلیط(. 

 5 [buːst]  بوست /           

eennrriicchh  (v)  enhance, improve, make rich کردن یدادن، غن یبهتر کردن، ترق  

 Education can greatly enrich your life. )تحصیالت می تونه زندگی ت رو تقویت کنه )بهبود و ارتقا بده 

 Fertilizer helps to enrich the soil. کود به غنی کردن )ارتقا دادن( خاک کمک می کنه 

 صفــر [ɪnˈrɪtʃ]  ریـچ این /           

iinntteennssiiffyy  (v)  escalate, increase, boost نمودن یدباال گرفتن، تشد یافتن، یفزون  

 Fighting around the capital )جنگ در اطراف پایتخت( has intensified in the last few hours. 

 His mother's death intensified his loneliness. )مرگ مادرش، تنهایی اش را تشدید نمود )بیشتر کرد 

 5 [ɪnˈtensɪfaɪ]  تـِنـْسیـفای این /           

iinntteennssee  (adj)  extreme, acute, severe یدسخت و شد ی،قو ید،شد  

 The job demands intense concentration. .این شغل نیازمند تمرکز شدید )فوق العاده( است 

 He suddenly felt an intense pain in his back. .اون به ناگاه درد شدیدی در کمرش احساس کرد 

 3 [ɪnˈtens]  تِنـس این /           

iinntteennssiittyy  (n)  strength, force, passion یدشد یاقشدت، قدرت، اشت  

 The intensity of the hurricane was frightening. .شدت طوفان، وحشتناک بود 

 The intensity of their relationship was causing problems. .شدت )آتش( رابطه شان سبب مشکالتی می شد 

 5 [ɪnˈtensɪti]  تـِنـْسیتی این /           

eexxppaanndd  (v)  increase in size, grow, enlarge بسط دادن، گسترش دادن 

 The police have decided to expand their investigation. .پلیس، تصمیم گرفته بود تا تحقیقاتش را افزایش دهد 

 The hotel wants to expand its business by adding a swimming pool )با افزودن استخر شنا(. 

 2 [ɪkˈspænd]  سپـَند ایک /           

eexxppaannssiioonn  (n)  enlargement, growth, increase گسترش، بسط، رشد، توسعه 

 … the rapid expansion of the software industry … گسترش )رشد( سریع صنعت نرم افزاری 

 The rapid expansion of cities can cause social and economic problems )مشکالت اقتصادی اجتماعی(. 

 5 [ɪkˈspænʃən]  پَـنـْشـِنـسْ ایک /           
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eexxppaannssiivvee  (adj)  extensive, wide-ranging, wide  ،و پهن یعوس یرنده،، فراگاورپهنگسترده  
 There was an expansive view from the window. .دید گسترده ای )وسیعی( از پنجره وجود داشت 

 The law was expansive in its scope. .قانون در مفادش )حوزه اش( بسیار جامع )فراگیرنده( است 

 5 [ɪkˈspænsɪv]  سپـَنسیـوْ ایک /           

eexxtteenndd  (v)  expand, prolong, widen کردن یدبسط دادن، بزرگ کردن، تمد  
 We plan to extend the kitchen by six feet. .ما قصد داریم تا آشپزخونه رو شش فوت بزرگ کنیم 

 I need to extend my visa (=make it last longer).  .من می بایست ویزام رو تمدید کنم 

 *5 [ɪkˈstend]  ستـِند ایک /           

eexxtteennssiioonn  (n)  expansion, increase یشبسط، توسعه، افزا  

 5 [ɪkˈstenʃən]  ستـِنـْشـِن ایک /           

eexxtteenntt  (n)  area, size, degree, scale پهنا، وسعت، مقدار، اندازه 
 She tried to determine the extent of the damage. )اون سعی داشت تا وسعت خرابی رو مشخص کنه )تخمین بزنه 

 Considering the extent of his injuries )با درنظر گرفتن شدت جراحاتش(, he's lucky to be alive. 

 5 [ɪkˈstent]  ستـِنت ایک /           

eexxtteennssiivvee  (adj)  large, comprehensive, wide جامع یع،گسترده، وس  
 Fire has caused extensive damage to the island's forests )خرابی گسترده در جنگل های جزیره(. 

 Her knowledge of music is extensive. .دانش موسیقیایی اش جامع )فراگیر/گسترده( است 

 5 [ɪkˈstensɪv]  ستِـنسیـوْ ایک /           

sswweellll  (v)  expand, enlarge, increase یافتن یشمتورم شدن، باد کردن، افزا  
 Moisture causes the timber to swell. .رطوبت )نَم( سبب می شه تا چوب )الوار( باد کنه 

 The crowd swelled to around 10,000. .جمعیت به حدود 51.111 نفر افزایش یافت 

 صفــر [swel]  سوؤِل /           

bbrrooaaddeenn  (v)  widen, expand, enlarge نمودن یضدادن، تعر یمگسترش و تعم  
 The police have broadened the scope of the investigation.  .پلیس، محدوده تجسسش را افزایش داده 

 They are broadening the bridge to speed up the flow of traffic )برای باالبردن سرعت جریان ترافیک(. 

 The politician gave a broad outline of his proposals. سیاستمدار، شمای جامعی از طرح های پیشنهادی اش ارائه داد 

 5 [brɒːdnˈ]  برادِن /           

hheeiigghhtteenn  (v)  make higher, intensify احساسات کردن یدباال بردن، تشد()  

 صفــر [haɪtnˈ]  هایـْتِن /           

rraaiissee  (v)  lift(up), increase, bring up باال بردن، افزودن، پروراندن 

 5 [reɪz]  رِیـْز /           

eelleevvaattee  (v)  raise, lift up, promote, upgrade بهتر کردن یدن،باال بردن، بهبود بخش  
 Gradually elevate the patient into an upright position. رفته رفته بیمار رو به موقعیت عمودی )ایستاده( بلند کن 

 They want to elevate the status of teachers. .اونها میخوان تا جایگاه اجتماعی معلمان رو ارتقا )بهبود( بدن 

 In the elevator, she pressed the button for the lobby. .در آسانسور، اون کلید البی )همکف( رو فشار داد 

 *صفــر [elɪveɪtˈ]  اِلیـوِیـْت /           
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sskkyyrroocckkeett  (v)  to rise extremely quickly شدن و باال رفتن یادسرعت ز به  

 Housing prices have skyrocketed in recent months. .قیمت های مسکن در ماههای اخیر افزایش یافته است 

 5 [skaɪˌrɑːkɪtˈ]  راکیت اسکای /           

aacccceelleerraattee  (v)  speed up, hasten, quicken نمودن، تندتر شدن، افزودن یعتسر  

 I accelerated to overtake the bus. ).سرعتمو زیاد کردم تا اتوبوس رو بگیرم )برسم 

 Inflation started to accelerate. .تورم، شروع به افزایش یافتن نمود 

 ... an acceleration in the rate of inflation ... ...شتاب )تسریع/تعجیل( در نرخ تورم 

 *4 [əkˈseləreɪt]  اِکسِـلِرِیـْت /           
 

cclliimmbb  (v/n)  ascend, go up, advance / ascent رشدیترق / باال رفتن، رشد کردن ،  

 Inflation climbed 2% last month. .تورم، 2درصد در ماه اخیر باال رفت 

 The dollar continued its climb against the yen. .دالر به رشدش )باالرفتنش( در برابر یـِن ادامه داد 

 3 [klaɪm]  کالیـْم /           

aasscceenndd  (v)  climb, go up, rise up باال رفتن، صعود کردن 

 Salmon fish ascend rivers to spawn. ماهی های سالمون رودخانه ها را باال می روند تا تخم ریزی کنند 

 The plane ascended rapidly. )هواپیما به سرعت اوج گرفت )باال رفت 

 5 [əˈsend]  اِسِـنـد /           

ddeesscceenndd  (v)  go down, slope آمدن، فرود آمدن یینپا  

 Wait for the elevator to descend. .صبر کن تا آسانسور پایین بیاد 

 From here, the path descends steeply. )از اینجا، مسیر بصورت شیب داری بسمت پایین می ره )شیب بسمت پایین داره 

 5 [dɪˈsend]  سِند دی /           

mmoouunntt  (v)  go up, rise, climb on to, install باال رفتن، سوار کردن و نصب کردن 

 Their troubles have continued to mount. )!مشکالتشون به زیاد شدن ادامه داده است. )هـِی داره بیشتر میشه 
 He mounted the platform and began to speak to the assembled crowd. 

 نمود.)گردآمده(  نندهک ون از سکو باال رفت و شروع به صحبت با گروه تجمعا 

 The engine is mounted behind the rear seats. ).موتور، پشت صندلی های عقب جاسازی شده )سوار شده 

 صفــر [maʊnt]  ؤُنتمَ /           

ssooaarr  (v)  increase, escalate, fly باال رفتن، اوج گرفتن 

 صفــر [sɔːr]  سـُر /           

pplluunnggee  (v/n)  dive, drop, fall sharply / slump سقوط / آمدن یینفرورفتن، با سرعت پا  

 Our income has plunged dramatically.  .)درآمدمان بطور قابل توجهی افت داشته است )پایین آمده است 

 The plane began a headlong plunge towards the Earth..هواپیما شروع به سقوط )فرود( با سَـر بسمت زمین کرد 

 صفــر [plʌndʒ]  پالنـْج /           
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    ممههروز چهاردروز چهارد

1. How can federal tax policy differentiate between “………” and the 

“middle class”? 

1) compatible 2) affluent 3) undeniable 4) economic 

2. Portugal is going to be the ………….. winner of the tournament. 

1) foundational 2) frugal 3) eventual 4) impulsive 

3. It’s his job to ………….. tasks to the various members of the team. 

1) flourish 2) assign 3) comply 4) transmute 

4. The police had to ………….. when protesters blocked traffic. 

1) intervene 2) allocate 3) transmit 4) determine 

5. It's part of a plan to cut government ………. . 

1) discord 2) submission 3) race 4) expenditure 

6. Marchers who had cameras were forced to ……… their film. 

1) stabilize 2) convoke 3) interfere 4) surrender 

7. At first he denied stealing the money but he later ……… to it. 

1) swung 2) conveyed 3) admitted 4) chased 

8. The poems are supposed to be by Hafez, but they are actually of doubtful 

……… .  

1) quota 2) conformity 3) revenue 4) authenticity 

9. He accused the US of ……… in China’s internal affairs. 

1) thriving 2) meddling 3) designating 4) denoting 

10. The report ……… the rise in childhood asthma to the increase in 

pollution. 

1) embraces 2) ascribes 3) summons 4) supplants 
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 «2»نه گزی -1

 تمایز )تفاوت( قائل شود؟« متوسططبقه »و « مرفه» {طبقه}تواند بین  مشی( مالیاتی فدرال چگونه می سیاست )خط

 «3»گزینه  -2

 برنده نهایی این مسابقات باشد.قصد دارد تا }کشور{ پرتغال 

 «2»گزینه  -3

 )این شغلشه که وظایف رو به اعضای مختلف تیم تخصیص بده( کار او تخصیص وظایف به اعضای مختلف تیم است.

 «1»گزینه  -4

 که معترضان عبورومرور را مسدود کردند )بند آوردند(. پلیس مجبور به مداخله شد هنگامی

 «4»گزینه  -5
 است. یطرح برای کاهش مخارج دولتیک این بخشی از 

 «4»گزینه  -6

 شدند.شان فیلم }دوربین{ کردن راهپیمایانی که دوربین داشتند، مجبور به تسلیم

 «3»گزینه  -7

 پول را انکار کرد اما سپس به آن اعتراف نمود )قبول کرد(.)دزدیدن( در ابتدا او سرقت 

 «4»گزینه  -8

 ( مشکوکی هستند./اصالت)اعتبارسندیت دارای  ها آناما درواقع باشد شوند که متعلق به حافظ  اشعار فرض می

 «2»گزینه  -9

 .نمودرا به دخالت در امور داخلی چین متهم  متحده ایاالتاو 

 «2»گزینه  -11

 دهد. افزایش آلودگی نسبت می بهافزایش آسم در }سنین{ کودکی را  ،}این{ گزارش

 
به یکی از  سؤالهای واژگان، در نظر داشته باشید که ممکن است  به هنگام پاسخ به تست

 های زیر مطرح شود: صورت

 .ها را از قبل بلد هستید ساده(: تمام گزینه سؤال) .1

تند، لذا گزینه باقیمانده را با اطمینان رد گزینه(: سه گزینه را بلد هستید و مطمئن هستید که جواب نیس سؤال. )2

 دانید.( اش را نمی کنید )حتی اگر معنی انتخاب می

 قدر آنگزینه مطمئنه(: در این حالت، شما تنها معنی گزینه صحیح را بلد هستید و سه گزینه دیگر  سؤال. )3

صحیح  موردنظرگزینه طمئن هستید م که یدرصورتباید  ینجاااید. در  ها را ندیده دشوار هستند که حتی تاکنون آن
 )ترس به دل راه ندهید!(ها، با خیال راحت آن را انتخاب نمایید.  است، بدون توجه به سایر گزینه

دانید پاسخ احتمالی تست  ای که نمی گزینه  که بیش از یک یدبربخور یسؤالبدقلق(: ممکن است به  سؤال. )4

 عبور کنید. یعاًسر ها تست گونه ینازاشناسی معانی را حدس بزنید، و یا باید  باشند. یا باید از ریشه

های پاسخ به سواالت  واژگانهای پاسخ به سواالت  واژگان  تکنیکتکنیک   
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  لیست منابع و مراجعلیست منابع و مراجع
 .5831تا  5831از سال  ها سواالت کنکور کارشناسی ارشد کلیه رشته -1
 .5831تا  5831از سال ها  سواالت کنکور دکتری کلیه رشته -2

3- TOEFL Practice Online (TPOs). 

4- Matthiesen, Steven J. Essential Words for the TOEFL. Barron's Educational Series, 2014. 

5- Lougheed, Lin, Essential Words for the IELTS. Barron's Educational Series. 2014. 

6- Stafford-Yilmaz, Lynn, and Lawrence J. Zwier. 400 Must-have Words for the TOEFL. No. 

371.26 S779. McGraw-Hill, 2005. 

7- Bromberg, Murray. 504 Absolutely Essential Words 6th edition, 2012. 

8- Ann Richek, Margaret. The World of Words 9th Edition. Cengage Learning. 2013. 

9- The 1000 Most Common SAT Words. 

10- Bromberg, Murray, and Melvin Gordon. 1100 words you need to know. Barron's 

Educational Series, 2013. 

11- Geer, Philip. Essential Words for the GRE. Barron's Educational Series, 2010. 

12- Kolby, Jeff. GRE 4000: The 4000 Words Essential for the GRE. Nova Press, 2015. 

13- Norman, Lewis. "Word Power Made Easy. The Complete Handbook for Building a 

Superior Vocabulary." 2014. 

14- Bromberg, Murray. Barron's 601 Words You Need to Know to Pass Your Exam, 2010. 

15- Elster, Charles Harrington. Verbal Advantage: Ten Easy Steps to a Powerful Vocabulary. 

Random House Reference, 2009. 

16- Learning Express Editors. 1001 Vocabulary and Spelling Questions. Learningexpress. 2003. 

17- 5000 Collegiate Words with Brief Definitions. 

18- Burke, Jim. Academic Vocabulary List. 

19- Meyers, Judith N. Vocabulary & Spelling in 20 Minutes a Day. LearningExpress. 2006. 

20- Cornog, Mary W. Merriam-Webster's vocabulary builder. Merriam-Webster, 1994. 

21- Wyatt, Rawdon. Check Your English Vocabulary for TOEFL: All you need to pass your 

exams. Bloomsbury Publishing, 2009. 

22- Learning Express Editors. Express Review Guides: Vocabulary. Learningexpress. 2007. 

23- Kaplan. GRE Verbal Workbook. Kaplan Publishing. 2005. 

24- Learning Express Editors. 501 Vocabulary Questions. Learningexpress. 2003. 

25- Stewart, Mark Alan. Peterson's Master the GMAT 2010. Peterson's, 2009. 

26- Stewart, Mark Alan. Peterson's Master the GRE 2009. Peterson's, 2009. 

27- Arco. Peterson's Master the TOEFL Vocabulary. Peterson's, 2009. 

28- McGraw-Hill Staff. Glencoe Language Arts Vocabulary Power Workbook, Grade 1-12. 

McGraw-Hill Education. 2001. 

29- Levine, Harold; Levine, Norman, and Levine, Robert T. Vocabulary for the High School 

Student. Amsco School Publications. 2004. 

30- Cullen, Pauline. Cambridge Vocabulary for IELTS. Cambridge English. 2008. 

31- Gallagher, Nancy. Delta's Key to the TOEFL iBT. Delta Systems Co. 2011. 

32- Phillips, Deborah. Longman Preparation Course for the TOEFL iBT® Test. Pearson 

Longman, 2004. 

33- Rogers, Bruce. The Complete Guide to the TOEFL Test: iBT Edition. Heinle Cengage 

Learnig, 2002. 

34- Weiner Green, Sharon M.A. Barron's GRE, 21st Edition. Barron's Educational Series. 2015. 

35- Cornog, Mary Wood. Webster's New Explorer Vocabulary Skill Builder. Merriam-Webster, 

Incorporated, 2000. 

36- Gough, Chris. "English vocabulary organiser: 100 Topics for Self-study" England: 

Language Teaching Publications (2001). 
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 بین چیست؟زبان عمومی زیر ذره چهارجلدیمجموعه کتب 

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

 شده است: تألیفتقویت دانش زبانی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی کشور به گونه زیر 

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

منبعی بسیار غنی برای سایر  حال درعینمربوط به کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری را تحلیل نموده و 

توان  این جلد از کتاب، آن را میبکار رفته در داخلی و خارجی است. بدلیل وسعت و تنوع منابع  زبان های آزمون

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

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

آموزش بسیار جامع و دقیق مباحث  این جلد از کتاب، عالوه برها نگاشته شده است.  کارشناسی ارشد کلیه رشته

هاست.  سال اخیر کلیه رشته 01های گرامر  های دقیق به تست در کنکور کارشناسی ارشد، حاوی پاسخ شده مطرح

آماده ترجمه متون، تحلیل ساختار جمالت و همچنین  کامالًتوان  ب، میمجموعه کتبا مطالعه این جلد از 

 های گرامری شد. به کلوزتست گوییپاسخ

کنکور سال اخیر واژگان در  01 سؤاالتگویی  ، به پاسخ«واژگان ارشد»تحت عنوان ، جلد سوم

ترین  های کنکور کارشناسی ارشد، ترجمه مهم عالوه بر تستجلد این پردازد.  ها می کلیه رشتهکارشناسی ارشد 

 های  ی و تستمتون تخصص سؤاالتهای پاسخ به  در کنکور کارشناسی ارشد، تکنیک شده مطرحواژگان 

شود. جلد سوم برای دوران طالیی  بر مبنای منابع کنکور کارشناسی ارشد شامل مینیز تحلیلی واژگان را -تألیفی

 خواهد بود.( 0931کنکور ارشد مناسب است. )چاپ اول آن، آبان و آذر  بندی نهایی جمع

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

سال اخیر کنکور دکتری، به مبحث  6 سؤاالتهای مربوط به گرامر بر اساس  در این جلد عالوه بر آموزشبود. 

کنکور  سؤاالتبرای پاسخ به  ییتنها به، 4جلد نگاهی ویژه شده است. متون نیز  سؤاالتبه  گوییواژگان و پاسخ

 الزم دارید، در آن گنجانده شده است.  موفقتمام آنچه شما پیش از یک کنکور و بوده دکتری کافی 

 :نمودتوان به این موارد اشاره  های مهم آن می از بخش

 ،تألیفیهای  به همراه تست« آموزش جامع گرامر کنکور دکتری»

 المللی، بینمرجع و پوشش لغات چند  تألیفیهای  همراه تست به« آموزش جامع واژگان کنکور دکتری»

 و منتخب، تألیفیهای  به همراه تست« متن سؤاالتهای پاسخ به  آموزش تکنیک»

 ، «سال اخیر 6کنکور دکتری  سؤاالتبه  تشریحی پاسخ»

 است. تألیفیمنتخب و  سؤاالتها و  تستاز و چند بخش تکمیلی 

توصیه  بازهمگرچه  است؛ الزم دارید، در این کتاب گنجانده شدهبرای کنکور دکتری هرآنچه بنابراین 

 از مطالعه جلد اول، غافل نشوید.  ی واژگانها کنیم برای غلبه بر تمامی تست می

 (خواهد بود. 31 ماهدر آذر ،)ویژه کنکور دکتری( جلد چهارمچاپ اول رونمایی و )
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