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 زبان انگلیسی )تمام رشته های فنی و غیر فنی( جزوهعنوان: 

 مولف: علی عالم فلکی، کارشناس ارشد سازه

 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گیالن

 صفحه 6۲تعداد صفحات: 

 ناشر: وب سایت دکتر سیویل

 9313 بهمن ۲۲تاریخ نشر: 

 مقدمه

انتشارات دکتر سیویل اقدام به نشر جزوه فشرده تخصصی  ،یبا توجه به اهمیت درس زبان انگلیسی برای داوطلبان آزمون دکترا

 سبک با و امتحان نزدیکی در محترم داوطلبان آشنایی و فشرده، مطالعه جزوه ارائه از هدف درس زبان انگلیسی کرده است.

سال اخیر دکترای  3طراحی این جزوه فشرده به گونه ای است که حتی االمکان تمام مطالب مهم کنکور . باشد می کنکور سواالت

متنی و  درک، ند. جزوه پیش روی شما به سه قسمت گرامرمی کسراسری را پوشش داده و شما را برای آزمون پیش رو آماده 

رهای مهم و تکرار شده در کنکور های اخیر را تشریح کرده و برای تثبیت مطالب از واژگان تقسیم می شود. در قسمت اول گرام

تست های کنکور و همچنین تست های تالیفی استفاده می شود. اما به دلیل حجم زیاد مطالب در ابتدای بخش باید از مفاهیم پایه 

پاسخگویی به سواالت  تکنیک های به تشریح دوم ای شروع کرده و سپس به مفاهیم پیچیده و نکات کنکوری آن برسیم. در بخش

و همچنین  ۴۰۵کتاب اول آن گلچینی از کلمات  قسمتبخش سوم و واژگان به دو قسمت تقسیم می شود،  پرداخته ومتنی  درک

در پایان  .است شده سال اخیر ارائه 3کلمات مهم و جدید کنکور  دوم قسمتو در  تافلدیگر مراجع معتبر برای آزمون دکترای و 

 .است شده هر بخش نیز جهت آشنایی با نحوه طراحی تست ها مثال های از آزمون های گذشته به همراه تست های تالیفی اضافه

 

 . گرامر۱

 اسم  .۱.۱
 ،گیاهان و ... بکار می رود. همه عناصری که در اطراف ما وجود دارند ،حیوانات ،اسم کلمه ای است که برای نامیدن انسان ها

 دارای اسم می باشند.

 و ...  Ladderنردبان ، Benchاسم همه اجسامی که در جهان مادی قابل لمس و قابل دیدن می باشد. مانند نیمکت اسم ذات

  Fright ترس ،Hateاسم آن دسته از پدیده هایی است که در جهان مادی غیر قابل لمس و دیدن می باشد. مانند تنفر اسم معنا

 و ...

گروه اسمی گفته می  ،گروه اسمی به مجموعه ای از کلمات که در پی یکدیگر می آیند و آخرین جزء آنها یک اسم است : ۱نکته 

شود. سایر کلماتی که در یک گروه اسمی قرار می گیرند همگی به نوعی برای توصیف بیشتر اسم آخر گروه به کار برده می شوند. 

 آمده است. Studentبرای توصیف بیشتر اسم  Clever که متشکل از صفت A clever studentمانند 

 نقش فاعل یا مفعول را بپذیرد. ۲اسم فقط در جمله اجازه دارد که  : ۲نکته 

 

 اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش .۱.۱.۱
شویم و آنها را جمع آنهایی هستند که از یکدیگر قابل تفکیک بوده و می توانیم برای آنها تعداد قایل اسم های قابل شمارش 

 و ... Some men چند مرد ، A manکنیم. مانند یک مرد

 را اضافه می کنیم. Sدر انگلیسی این است که به آخر اسم  جمع بستن اسم های قابل شمارشقانون کلی برای  : ۳نکته 

 بدست می آید. ESفرم جمع آنها با افزودن  ،ختم شده باشد x،z ،ss ،s،sh،chگاه اسمی  به یکی از حروف هر : ۴نکته 

 A Liter of oil یک لیتر روغن به کار می رود مانند Gallonو یا گالن=  Literبرای مایعات واحد هایی نظیر لیتر= : ۵نکته 
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شویم و یا آنها را آنهایی هستند که از یکدیگر قابل تفکیک نبوده و نمی توانیم برای آنها تعداد قایل  قابل شمارشغیر اسم های 

مواد  ،گاز ها ،فلزات ،جمع ببندیم. در یک طبقه بندی ساده اسم های غیر قابل شمارش در گروه های زیر قرار دهیم : خوردنی های

 شیمیایی و ... 

ین کرده و می توانیم برای بعضی از آنها واحد تعی ،هرگاه خواسته باشیم حتما اسم های غیر قابل شمارش را جمع ببندیم : ۶نکته 

که یک اسم غیر  Paperمانند  که معنای تکه یا قطعه می دهند. Bit، Pieceآن واحد را جمع ببندیم. مهم ترین این واحد ها 

 استفاده می شود. Some piece of paperقابل جمع است و برای جمع بستن آن 

زمانی استفاده می شود که اسم بعد از آن برای ما مشخص نباشد و فقط قیل از اسامی قابل شمارش مفرد قرار  (a/an) : ۷نکته 

 یک حرف تعریف معین است و قبل از تمامی اسامی قرار می گیرد. Theمی گیرد اما حرف تعریف 

برای اسم های  A fewو   anyM،Fewقید مقدار برای اسم های غیر قابل شمارش و   A littleو  Much ،Little:  ۸نکته 

 قابل جمع می باشند.

با معنای بسیار کم با مفهوم  A littleو   A fewنای بسیار کم در جمله مفهوم منفی داشته اماعبا م Littleو   Few:  ۹نکته 

 .مثبت در جمله به کار می رود

 می شود.از ساختار های زیر استفاده  A littleو   A fewبرای تاکید : ۱۱نکته 

Only/Just + a few + اسم جمع 

Only/Just + a little +  اسم غیر قابل شمارش 

در جمالت  anyبه معنای هیچ بوده و   anyو Noبه معنای مقداری در جمله های مثبت به کار می رود.   Some : ۱۱نکته 

 با مفهوم منفی( کاربرد دارد.)در جمالت مثبت  Noمنفی و 

 

 : فوق و نحوه طرح سوال از آنها به بررسی چند تست می پردازیمبرای بررسی نکات 

 تست :

1. What do you want in my bag? Are you looking for …………….? 
1) anything  2) nothing  3) everything  4) something 

 ۵صحیح می باشد. بنابراین گزینه  و مستقات آن Someبا توجه به اینکه پاسخ سوال پرسیده شده باید مثبت باشد بکار بردن 

 صحیح است.

2. For the investor who ……… money, silver or bonds are good options.            (۶6)ارشد سراسری  

1) has so few  2) has very little 3) has very few 4) has so little a 

که اسم غیر  Money   تعریف شده است را تشخیص دهیم. در این سوال کلمهدر این نوع سوال باید ابتدا اسمی که در گزینه ها 

برای اسم های قابل جمع   Fewبا توجه به اینکه از حرف تعریف  3و  9قابل شمارش است در گزینه ها تعریف شده است. گزینه 

ده شده است که با توجه به غیر قابل استفا Aبرای اسم تعریف شده از حرف تعریف  ۵استفاده می شوند غلط می باشند. در گزینه 

 صحیح است. ۲بنابراین گزینه  جمع بودن آن غلط است.
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  صفت .۱.۲
صفت قبل از اسم قرار می گیرد  ،صفت کلمه ای است که برای توضیح یک اسم استفاده می شود. در زبان انگلیسی برخالف فارسی

 رند.ولی مواردی هم وجود دارند که صفت پس از اسم قرار می گی

  

 خواهیم داشت. To beبرای ارتباط بین اسم و صفت نیاز به یک فعل ربطی/حسی یا  ،بگیرد اگر صفت پس از اسم قرار : ۱نکته 

 مکان های قرار گیری صفت در یک جمله به شرح زیر است : بنابراین این نکته

 . پس از افعال ربط3           . پس از اسم و با واسطه یک فعل     ۲. قبل از اسم                     9

 برخی از افعال ربط مهم به شرح زیر می باشند  : ۲نکته 

 

اجازه استفاده از قید حالت را نداریم. باید از صفت  To be (am, is, are, was, were)برای توصیف افعال ربط و  : ۳نکته 

 استفاده کرد.

 صفت از لحاظ مفرد و جمع بودن تابع اسم خود نیست و به هیچ عنوان جمع بسته نمی شود. : ۴نکته 

 .شودف ربط استفاده اگر در جمله ای جای صفت و موصوف تعویض شده باشد باید بین صفت و موصوف از حر : ۵نکته 

 

 دسته زیر تقسم می شوند : ۴به طور کلی صفت ها به دو نوع خاص و مقایسه تقسیم می شوند. صفت های خاص نیز به 

 this, that, these, thoseصفت های اشاره : این نوع صفت ها قبل از اسم قرار می گیرند و به آن اشاره می کنند. مانند  .9

 صفت های ملکی : این کلمات همواره قبل از یک اسم قرار می گیرند و مالک بودن بر آن اسم را نشان می هند. عبارتند از : .۲

 

 

 

 

 

 به کار رود به معنای مستقال می باشد. ownبا ترکیب یک صفت ملکی و کلمه  onاگر حرف اضافه  : ۶نکته 

صفت فاعلی : خود آن کلمه ای که این صفت به توصیف آن می پردازد کننده کار با انجام دهنده وضعیت یا حالتی است.  .3

 +   فعل    ingصفت فاعلی بوسیله ساختار مقابل ساخته می شود :                              

 و ... interesting, exciting, confusingمانند : 

خود آن کلمه ای که این صفت به توصیف آن می پردازد کار روی آن انجام گرفته یا وضعیت و حالتی برایش  صفت مفعولی : .۵

 صفت مفعولی بوسیله ساختار مقابل ساخته می شود :                     قسمت سوم فعل )سوم شخص( ایجاد شده است.

 و ... written, broken, missed مانند :

 صفت های که با کمک پسوند ساخته می شوند : به بررسی این پسوندها در بخش وندها خوایم پرداخت. .۴

صفت ها و قید های مقایسه ای از لحاظ ساختاری  بسیار شبیه به هم بوده و در این بخش به بررسی همزمان صفت ها و قید های 

 دسته مختلف به شرح زیر می باشند : 3قید های مقایسه ای شامل  مقایسه ای خواهیم پرداخت. صفات و

 To be بودن To smell بو دادن To look بنظر رسیدن To get شدن

 To become شدن To fell حس کردن To seem بنظر رسیدن To taste مزه دادن

 مفرد صفت ملکی جمع صفت ملکی

Our My 
Your Your 
Their His / Her / Its 
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 . همپایه : برای بیان یکسان بودن خصوصیتی بین دو کلمه از ساختار همپایه به شرح زیر استفاده می شود :9

برای شرح هم پایه بودن                                                          as + صفت/قید + as 

ی شرح غیر هم پایه بودن برا                    not as + صفت/قید + as            یا        not so + صفت/قید + as 

 

 برای نمایش اینکه چیزی چند برابر چیز دیگری است از ترکیبات زیر استفاده می کنیم : : ۷نکته 

+ as much ………. as تعداد مرتبه بیشتر بودن                    برای غیر قابل شمارش ها یا افعال 

 + as many ………… asتعداد مرتبه بیشتر بودن                                  برای قابل شمارش ها 

 

زد. ساختار تفضیلی به شرح . تفضیلی : به بیان بیشتر بودن یا کمتر بودن خصوصیت در یک کلمه نسبت به کلمه دیگر می پردا۲

 زیر می باشد :

 er + than + صفت/قید ساده

More + صفت/قید چند بخشی + than 

 

 ختم می شوند می توانند هر دو حالت را بگیرند. Le, ow, re, reصفاتی که به  : ۸نکته 

 زمانی که دو تغییر در کنار یکدیگر و به موازات هم ایجاد شوند باید از ساختار زیر استفاده شود : : ۹نکته 

The + صفت تفضیلی + ……………….. + The + صفت تفضیلی + …………….. 

و در صورتی که خصوصیت یک چیز را با کل مجموعه مقایسه کنیم از صفت/قید عالی استفاده می کینم.   . عالی)برترین( :3

 شاختار آن به صورت زیر می باشد : 

The + صفت/قید + est 

The most + صفت/قید 

 برای تاکید استفاده می شود. of allدر بعضی از مواقع در ساختار دوم بعد از صفت یا قید از  : ۱۱نکته 

در جدول زیر  ،تعدادی از قید ها و صفت ها هستند که با قاعده داده در باال به حالت تفضیلی و عالی تبدیل نمی شوند : ۱۱نکته 

  مهم ترین آنها آورده شده است :

 

  تفضیلی عالی

best better  صفتGood/well قید 

worst worse  صفتBad/badly  قید 

most more Many/much 
latest later late 

farthest farther far 
 

 تست :

3. The biggest flight creatures (1) ever seen (2) on earth lived in the days of (3) the dinosaurs 

and were called pterosaurs. No Error (4)                                                              )19 دکترای سراسری( 
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 Flightباید قبل از اسم صفت بیایید.  9در گزینه هدف این سوال پیدا کردن غلط گرامری وجود ) در صورت وجود( می باشد. 

 9استفاده کرد. بنابراین گزینه  Flyingفعل  یعنی   ing +یک اسم است برای تبدیل آن به صقت فاعلی باید آن را به صورت

 صحیح است.

4. Happening the first (1) airbus crash, the Air France chief instructor was grounded because 
investigators did not believe his story that(2) the computers on board did not respond quickly 

enough(3). No Error (4)                                                                                     )19 دکترای سراسری( 

نجای که جای صفت و موصوف تعویض شده است آیک صفت از  The firstیک اسم بوده و  Happeningدر این عبارت کلمه 

 می باشد. Happening of the firstعبارت صحیح به صورت  ۴بر طبق نکته  باید بین این دو از حرف ربط استفاده کرد.

 .صحیح است 9نه گزیبنابراین 

5. Leonardo’s unique labelling of the ventricles reflects the tremendous importance he 
accorded to the sense of vision, which he described as the window to the soul and the most 

important basis ……………………. .                                                                         (13)دکترای سراسری  

1) of all experience   2) on which experience   
3) ever to experience   4) on that is experiencing 

می The most + + صفت   Of allبه صورت جای خالی این سوال صفت عالی می باشد. ساختار صفت عالی از لحاظ دستوری

 صحیح است. 9گزینه  1بنابراین طبق نکته  باشد.

 

 

 قید .۱.۳
به طور کلی قید ها چگونگی انجام فعل در جمله را نشان می دهد. در زبان انگلیسی قید های زیادی وجود دارند که مهمترین آنها 

 عبارتند از :

 مقایسه. قید 6        . قید مقدار ۴. قید زمان      ۵. قید حالت    3. قید مکان    ۲. قید تکرار    9

به بیان تعداد دفعات انجام یک فعل می پردازد. این قید دارای ساختار مشخصی نمی باشد. از این جهت مهم ترین آنها قید تکرار 

 در جدول زیر ذکر شده است.

 

 می باشد To beمحل قرار گیری قید های تکرار قبل از فعل اصلی و پس از فعل کمکی یا  : ۱نکته 

 برای بیان مکان وقوع فعل به کار می رود.قید مکان 
به انتهای یک صفت  ly-  توصیف حالت انجام فعل می پردازد. نحوه ساخت این قید معموال از اضافه کردن پسوندبه قید حالت 

 ساخته می شد.
 :صورت زیر می باشد 3محل قرار گیری قید های حالت به یکی از  : ۲نکته 

 مفعولی. قبل از یک صفت 3. بعد از مفعول جمله)در صورت وجود(   ۲. بعد از فعل جمله    9

 از قید حالت استفاده نمی کنیم و وظیفه این کار با صفت است. To beربطی و  ،حالتی ،برای توصیف افعال حسی : ۳نکته 

 قید حال به هیچ انوان با یک اسم تنها استفاده نمی شود. : ۴نکته 

 Always همیشه sometimes گاهی usually معموال occasionally بعضی اوقات

 often اغلب never هرگز seldom بندرت frequently مکررا
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برخی از قید های حالت شکل صفت و قیدشان یکسان است و باید از طریق محل قرار گیری در ساختار جمله به نقش  : ۵نکته 

 Fastبه تندی  ،و تند Hardبه سختی  ،اصلی آنها پی برد مانند : سخت

 آنها به قید می توان از ساختار های زیر استفاده کرد –lyبرخی از صفت های خودشان  : ۶نکته 

In a ……………….way/manner 

 و ....  lovely, friendly، ugly، likely مانند 

       نشان دهنده زمان وقوع فعل در جمله می باشد. قید زمان

 ید مکان( قرار می گیرد.ققید زمان آخرین قیدی است که در جمله )پس از  : ۷نکته 

. در ادامه در جدول زیر قید ها و حتی اسم ها را نیز دارند ،صفت به بیان مقدار و کمیت می پردازد و قابلیت استفاده بامقدار قید 

 به توضیح تعدادی از قید های مقدار مهم  معنای آنها و کابرد آنها می پردازیم.

 

 قید مقدار معنا کابرد و محل قرار گیری

 . همراه صفت و قید9

 muchو   many. همراه با ۲

 انجام کاری شود. هرگاه یک ویژگی باعث عدم توانایی در 3

 too خیلی زیاد ،بیش از حد

 . پس از صفت و قید9

 . قبل از اسم ها۲

 . برای بیان توانایی انجام کاری3

 enough کافی

 . همراه با صقت و قید تفضیلی9

 . همراه با اسم غیر قابل شمارش۲
 much بسیار

 . پس از فعل9

 . همراه با صقت و قید تفضیلی۲
 A lot بسیار

 همراه صفت یا قید ها. 9

  many, much, few, little  . همراه با۲
 so آنقدر

 many بسیار همراه با اسامی قابل شمارش

 very خیلی همراه با صفت های تفضیلی

 

 در جمله قرار دهیم باید از ساختار زیر استفاده کنیم. of در صورتی که بخواهیم یک گروه اسمی را به همراه  : ۸نکته 

The + گروه اسمی اول+ of +   گروه اسمی دوم 
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قید ها نیز می توانند برای بیان مقایسه حالت و چگونگی انجام دو عمل به کار روند که ساختارهای  ،به مانند صفت هاقید مقایسه 

قید تفضیلی و قید عالی می باشد که از لحاظ  ،دسته قید همپایگی 3آنها نیز مشابه صفات مقایسه است. قید های مقایسه شامل 

این بخش به همراه صفت مقایسه در بخش قبل  ،ساختاری مشابه صفت های مقایسه می باشد. از این رو جهت جلوگیری از تکرار

 توضیح داده شده است.

 : برای بررسی نکات فوق و نحوه طرح سوال از آنها به بررسی چند تست می پردازیم

 تست :

6. They worked ……………….. Before the came to this firm. 
1) careful  2) more careful 3) carefulness 4) more carefully 

اسم و قید تفضیلی  ،فضیلیصفت ت ،برای توصیف یک فعل باید از قید استفاده کنیم نه از صفت. با توجه به نقش گزینه ها که صفت

است. صحیح ۵بنابراین گزینه  ،می باشد  

7. This school is al loose structured (1) group of artists, flourishing particularly from (2) the 
late 1940s to the early 1960s, who concentrated their activities in (3) the Cornish fishing port 

of St Ives. No Error (4)                                                                                            )1۲ دکترای سراسری(  

یک صفت است برای تبدیل آن به یک قید حالت باید آن را به صورت  Looseدر این عبارت باید قبل از صفت قید بیایید. 

loosely .صحیح است 9گزینه بنابراین  استفاده کرد. 

8. Nature conservation means the protection of animals and plants in their natural homes. It 
means the preservation of …………………….. Species that live with us on earth, in wild places, 

and even in our gardens and homes.                                                                                  (۶1)ارشد سراسری  

1) the great various 2) great variety of 3) great various 4) the great variety of 

. می باشد ۶و گروه اسمی مشخص است که ساختار جای خالی در این سوال ساختار نکته   ofبا توجه به به گزینه های و وجود 

 .استصحیح  ۵بنابراین فقط گزینه 

 

  ضمیر .۱.۴
ضمیر کلمه ای است که به جای اسم می نشیند و از تکرار آن جلوگیری می کند. ضمیر از جنس اسم بوده و تمام وظایف و نقش 

ا خواهیم دسته بزرگ تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی آنه ۴های اسم را بر عهده می گیرد. ضمایر در زبان انگلیسی به 

 پرداخت.

 دسته می باشند : ۲. ضمایر شخصی بر 9

 الف( ضمایر فاعلی : به جای فاعل در جمله قرار می گیرند و عبارتند از :

 

 

 

 

 

 از : ب( ضمایر مفعولی : به جای مفعول در جمله قرار می گیرند و عبارتند

 ضمایر فاعلی مفرد ضمایر فاعلی جمع

We I 
You You 

They He / She / It 

Page 8

http://icivil.ir/omran


 

                                                                                                                        زبان انگلیسی  جزوه

  

 

 

 

 

 

و... و ما بخواهیم بجای مفعول از ضمی  turn on, put on, look upقسمتی باشد مانند  ۲اگر فعل جمله یک فعل  : ۱نکته 

 قسمت قرار دهیم. ۲مفعولی استفاده کنیم حتما باید آن را بین 

 .ضمایر ملکی : این ضمیر ها به جای صفات ملکی و پس از آن می نشینند و مالکیت بر آن اسم را نشان می دهند.۲

 

 

 

 

آن ضمیر باید ضمیر ملکی باشد و از ساختار زیر  ،از یک ضمیر استفاده کنیم ofهر گاه بخواهیم به جای مالک پس از  : ۲نکته 

 +  اسم  ofاستفاده شود :                                                  ضمیر ملکی  +  

 انعکاس اثر می باشد. ،. ضمیر انعکاسی: کار ضمیر انعکاسی3

 

 

 

 

 اجازه استفاده از ضمیر انعکاسی را نداریم و به جای آن باید از ضمیر مفعولی استفاده کنیم. withپس از حرف اضافه  : ۳نکته 

 استفاده شود به معنی به تنهایی می باشد. byضمیر انعکاسی اگر همراه با حف اضافه  : ۴نکته 

 . ضمیر اشاره: برای اشاره به اسم از این ضمایر استفاده می کنیم و به دو سته معین و نامعین به شرح زیر تقسیم می شوند :۵

نیاز به ضمیر اشاره معین داریم . مهم ترین آنها  ،الف( ضمیر اشاره معین : اگر اسمی که به آن اشاره می کنیم معین و معلوم باشد

 … , This, that, these, those, the other                                        به شرح زیر می باشند :

باید از یک ضمیر اشاره نامعین استفاده کنیم. در ادامه  ،الف( ضمیر اشاره نامعین : اگر دقیق ندانیم که به چه چیز اشاره می کنیم

 م پرداخت :به بررسی تعدادی از مهم ترین ضمیر های اشاره نامعین خواهی

Any.کاربرد اصلی آن در جمالت سوالی و منفی به جای اسامی مفرد و غیر قابل شمارش و به جای اسامی جمع می باشد : 

                                         … ,anything, anyone, anybody, anywhereمشتقات آن عبارتند از : 

در جمله  no, notفقط در جمالت منفی)اگر معنای سوال نیز منفی باشد و حتی در آن کلمه منفی کننده مانند  any : ۵نکته 

 نباشد( یا سوالی کاربرد دارد.

 از لحاظ دستوری کلمات مفردی هستند.  anybodyو  anyone: ۶نکته 

 مفرد مفعولیضمایر  جمع مفعولیضمایر 

Us Me 
You You 

Them Him / Her / It 

 مفرد ملکیضمایر  جمع ملکیضمایر 

Us Me 
You You 

Them Him / Her / It 

 مفردانعکاس  ضمایر  جمعانعکاس  ضمایر 

Ourselves Myself 
Yourselves Yourself 
Themselves Himself / Herself / Itself 
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Someابل شمارش و همچنین اسم های جمع می در جمالت مثبت و خبری به جای اسم های مفرد و غیر ق : کاربرد اصلی آن

                    … ,something, someone, somebody, somewhereباشد. مشتقات آن عبارتند از : 

Every: .هرگاه بخواهیم چیزهای را که در مورد آن صحبت می کنیم را به شکل گروه در نظر بگیریم از آن استفاده می کنیم 

                                 … ,everyone, everybody, everything, everywhere :مشتقات آن عبارتند از 

 : به جای اسم مفرد قرار گرفته و فعل پس از آن مفرد می باشد. ۷نکته 

 هیچگاه به تنهایی به کار نمی رود و همواره با یک اسم یا گروه اسمی همراه می باشد. Every : ۸نکته 

None: می نامعین به کار رفته و معنای منفی دارد و بنابراین نباید همراه فعل منفی به کار رود.به جای اسا 

Each: .به جای اسامی مفرد قرار گرفته و فعل پس از آن مفرد می باشد 

 Everyرا می توان به تنهایی )بدون همراهی یک اسم( به کار برد. بر خالف  Each: ۸نکته 

Both: .به جای دو اسم قرار می گیرد 

 در ترکیب زیر نیز به صورت جمع بوده و فعل بعد از آن نیز باید به صورت جمع باشد. both : ۹نکته 

Both ………… and ……… 

No:  .مشتقات آن عبارتند از :این کلمه در جمالت مثبت به کار می روند و معنای جمله را منفی می کنند 

No one, nobody, nowhere, nothing, ... 

All: .به جای اسامی جمع و قابل شمارش و همچنین اسامی مفرد و غیر قابل شمارش به کار می رود 

Other:  اگر قبل از آن حرف تعریفthe تبدیل به یک ضمیر معین می شود ،اضافه شود 

تنها به کار برود حتما باید با یک اسم یا گروه اسمی همراه باشد و آن اسم یا گروه اسمی حتما باید جمع  Otherاگر  : ۱۱نکته 

 باشد.

به هیچ عنوان با یک اسم یا گروه اسمی همراه نمی شود بلکه خودش  theجه به صورت تنها چه به همراه    Other: ۱۱نکته 

 جایگزین یک گروه اسمی می شود.

 :. ضمیر موصولی۵

شاید ضمیر موصولی در نگاه اول ضمیر به نظر نیایند اما این ضمیر ها از تعریف ضمیر پی روی می کنند یعنی به جای اسم نشسته 

 و از تکرار آن جلوگیری می کنند. این ضمیر ها عبارتند از

Who, whom, which, whose, what, that, where, when, why 

موصولی معروف می باشند این است که وظیفه بزرگ دیگر آنها متصل کردن دو جمله به هم  دلیل اینکه این ضمیر های به ضمیر

 قسمت تقسیم کرده ایم : 3می باشد. برای بررسی ضمیر های موصولی آنها را با توجه به نقش و نحوه استفاده از آنها به 

 who, whom, which, whoseقسمت اول : ضمایر موصولی 

Who  مواقع برای حیوانات خانگی( کاربرد داشته و نقش فاعلی دارد. گاهی)برای انسان 

Whom .برای انسان کاربرد داشته و نقش مفعولی دارد 

Which .برای غیر انسان کاربرد داشته و نقش فاعلی و مفعولی دارد 

Whose .برای غیر انسان کاربرد داشته و بیان کننده مالکیت است دارد 

 بالفاصله بعد از آن فعل قرار می گیرد. ،در جمله نقش فاعل داشته باشد اگر ضمیر موصولی : ۱۲نکته 

 فعل + who + اسم انسان

 فعل + Which + اسم غیر انسان
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 اگر ضمیر موصولی در جمله نقش مفعولی داشته باشد : : ۱۳نکته 

 )فعل+فاعل( + Whom + اسم انسان

 )فعل+فاعل( + Which + اسم غیر انسان

به جای یکی از ضمایر ملکی  ،مالکیت را نشان می دهد با توجه به اینکه برای غیر انسان کاربرد دارد Whoseضمیر  : ۱۴نکته 

 استفاده می شود و ساختار آن به صورت زیر می باشد :

 )فعل+فاعل( / فعل + اسم + Whose + اسم

 why, where, when, Whatقسمت دوم : قید موصولی 

Why  برای بیان علت یک موضوع(معموال بعد از کلمه reason.بکار می رود ) 

Where .برای توضیح زمان بکار می رود 

When .برای توضیح مکان موضوع بکار می رود 

What .برای توضیح بیشتر و همچنین تاکید موضوع بکار می رود 

  Thatقسمت سوم : ضمیر موصولی 

همچنین می تواند جاگزین تمام ضمیرهای  ،علی و مفعولی استفاده کرداز این ضمیر می توان برای انسان و غیر انسان و نقش های فا

 همچنین به این نکته توجه کنید که شکل این ضمیر در حالت مفرد و جمع یکسان است. شود. Whatو  Whoseجز موصولی به 

اگر در جمله از صفات عالی و یا اعداد ترتیبی و یا ضمیر نامعین استفاده شده باشد و نیاز به ضمیر موصولی باشد باید  : ۱۵نکته 

 استفاده کرد. Thatفقط از 

می تواند اسم و یا عبارت قبل از  whichاسم قبل از خود را تعریف می کند اما ضمیر موصولی  that: ضمیر موصولی  ۱۶نکته 

 خود را توصیف کند.

 به جای ضمایر دیگر در جمله های ویرگول دار مجاز نمی باشد. thatاستفاده از ضمیر موصولی  : ۱۸نکته 

 

 نمی توانیم حرف اضافه داشته باشیم. Whoو  thatموصولی  ی: قبل از ضمیر ها ۱۷نکته 

 استفاده کرد. which (on/in/at)از ترکیب  Whenو  Whereمی توان به جای قید های موصولی :  ۸۱نکته 

به غیر از ضمیر های که پیش تر به آنها اشاره کریم از ترکیب های زیر هم می توان به عنوان ضمیر موصولی استفاده  : ۹۱نکته 

 … ,some of which, many of whom, none of whom, neither of whom                       کرد :

 

یکی از مهم ترین بخش های ضمایر مفعولی که در کنکور دکترای چند سال اخیر به دفعات تکرار شده است حذف شدن  مهم

موصول  در نفش whoو  which, thatصولی ضمیر موصولی و ساختن عبارت وصفی می باشد. در این بخش با حذف ضمیر مو

فاعلی آشنا خواهیم شد. نکته مهم که پیش از شروع بحث الزم است به آن بپردازیم این است که در این بخش تشخیص معلوم و 

یا مجهول بودن یک فعل بسیار مهم است. با افعال معلوم و یا مجهول در بخش بعدی این جزوه آشنا خواهیم شد اما در صورتی 

نا نیستید برای درک بهتر این بخش بهتر است که ابتدا به بررسی کلی این مفهوم )در ادامه جزوه(  که با مفهوم معلوم و مجهول آش

 بپردازید.

ساختار زیر می  3برای حذف ضمایر موصولی از یک جمله با توجه به ساختار جمله و معلوم و یا مجهول بودن فعل آن از یکی از 

 توان استفاده کرد :
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 باشد: معلوماگر فعل جمله در حالت 

ساختار جمله           (Who/which/that) + To be + فعل + ing                 فعل                 در حالت حذف شده + ing                

 باشد: مجهولفعل جمله در حالت  اگر

ساختار جمله           (Who/which/that) + To be + شدهدر حالت حذف          فعل سوم شخص                 فعل سوم شخص          

 باشد: حالت سادهفعل جمله در  اگر

ساختار جمله           (Who/which/that) + فعل                 در حالت حذف شده                     فعل در حالت ساده + ing                

 

می توانیم ضمیر موصولی را به تنهایی از  ،در صورتی که ضمیر موصولی با نقش مفعولی در عبارت غیر ویرگول دار باشد : ۲۱نکته 

 جمله حذف کنیم.

در نقش موصول فاعلی در جمله قرار گیرد و پس از آنها یکی از فرم های  who, which, thatدر صورتی که ضمایر  : ۲۱نکته 

to be می توانیم ضمیر موصولی و  ،قرار گیردto be .را حذف کنیم 

 

 تست :
9. Competition among states, especially those having different economic systems, is ………….. to 

achieve a higher rate of economic growth than its rivals.                                        (1۲ )دکترای سراسری  

1) too strong for each strive    2) as strong for each as to strive   
3) very strong as each strives    4) as strong as each to strive 

نجایی که فاعل جمله مفرد است و فعل باید به آبر می گردد از   Statesبه معنای هر به فاعل جمله یعنی Eachدر این جمله 

 صحیح است. 3استفاده شود. بنابراین گزینه  S صورت سوم شخص مفرد استفاده شود پس فعل باید به همراه 

10. This debate, ………… on such values as equality and liberty, may never be finally resolvable 

                                         (19)دکترای سراسری  

1) it turns    2) turning as it does     3) which it turns 4) turning it does 

این جمله یک جمله معلوم بوده که کوتاه شده است. برای کوتاه کردن آن باید ضمیر موصولی را حذف گردد و فعل به صورت       

Ing .صحیح است ۲گزینه  ینبنابرا + فعل  استفاده شود. 

11. Experiments involve introducing a planned intervention, …………… a “treatment” into a 

situation.                                                                                                                                     (19)دکترای سراسری  

1) as usually referred to   2) as usually referring to  
3) referring usually as   4) usually referred to as 

 To beاین سوال مانند سوال قبل است با این تفاوت که نوع جمله مجهول بوده و برای کوتاه کردن آن ضمیر موصولی و فعل 

 صحیح است.  ۵. بنابراین گزینه ت سوم شخص استفاده شودو فعل به صورحذف شده 

 
 

 کلمات ربط .۱.۵

دو گروه  ،در زبان انگلیسی کلماتی وجود دارند که نقش متصل کردن یا ربط را بر عهده دارند. این ارتباط می تواند بین دو جمله

 یک گروه اسمی و یک جمله و... ایجاد شود. در ادامه به توضیح انواع مختلف و مهم تر آنها خواهیم پرداخت. ،اسمی
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 . کلمات ربط دارای معنای زمان که شامل کلماتی از قبیل :9

When, since, after, whenever, until 

 . کلمات ربط دارای معنای مکان که شامل کلماتی از قبیل :۲

Where, wherever 

 . کلمات ربط دارای معنای دلیل که شامل کلماتی از قبیل :3

Because, because of, for 

 . کلمات ربط دارای معنای حالت و چگونگی که شامل کلماتی از قبیل :۵

As, as if, as though 

 . کلمات ربط دارای معنای عالوه یا اضافی که شامل کلماتی از قبیل :۴

Also, besides, as well, moreover 

 . کلمات ربط دارای معنای معنای تضاد که شامل کلماتی از قبیل :6

But, although, though, however 

 . کلمات ربط دارای معنای شرط که شامل کلماتی از قبیل :۷

If, in case, unless, otherwise 

 . کلمات ربط دارای معنای همپایه که شامل کلماتی از قبیل :۶

And, or 

استفاده کرد. ترکیبات ساخته شده نیز نقش کلمات ربط را خواهند  whenو  asقبل از کلمات ربط  justمی توان از  : ۱نکته 

 داشت.

دارای دو معنی متفاوت است. اگر به عنوان قید زمان به کار رود به معنی از زمانی که و اگر به عنوان قید علت  since : ۲نکته 

 از آنجاییکه خواهد بودبه کار رود به معنی 

نیاز به جمله داریم ولی پس از  becauseدر این است که مستقیما پس از  because ofبا  becauseفرق  : ۳نکته 

because of .اجازه نداریم مستقیما جمله قرار دهیم بلکه نیاز به گروه اسمی داریم 

می تواند هم کلمه ربط زمان و هم کلمه ربط دلیل و هم قید ربط حالت باشد که با توجه به معنای جمله این موضوع  as : ۴نکته 

 به سادگی قابل تشخیص است.

 قبل از فعل می تواند بیاید.  also : ۵نکته 

 می شود.ما بین دو اسم به کار برده  as well asدر انتهای جمله به کار می رود و  as well : ۶نکته 

 حتما باید از ویرگول استفاده کرد. however, nevertheless, in spite of thatپس از کلمه ربط  : ۷نکته 

 اجازه استفاده در انتهای جمله قیدی را ندارد. althoughرا می توان در انتهای جمله قیدی آورد اما  though : ۸نکته 
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 فعل استفاده می نماییم.ing+از یک اسم یا ضمیر و یا  despite  و in spite ofپس از  : ۹نکته 

In spite of / despite + فعل + ing 

In spite of / despite + اسم یا ضمیر 

 باید حتما جمله کامل قرار گیرد. although, though, even thoughپس از کلمات  : ۱۱نکته 

با هم همراه می کنید حتما باید جنس گرامری و نقش آنها در جمله  roو  andهنگامی که دو یا چند کلمه را با کمک  : ۱۱نکته 

 یکسان باشند و اجازه استفاده کلمات با جنس های مختلف گرامری یا نقش های مختلف را با این کلمات نداریم.

 باید فرم ساده فعل قرار گیرد. in order to, so as toپس از کلمه های ربط  : ۱۲نکته 

 

 تست :

12. Although a statement is theory-laden (1) if its terms only make sense in (2) the light of a 
set of theoretical principles, but it is widely believed (3) that all statements are theory-laden. 

No Error (4)                                                                                                                              )1۲ دکترای سراسری( 

برای اتصال بین دو جمله به کار می روند که از لحاظ دستوری فقط استفاده یکی از انها در  Butو  Althoughدر زبان انگلیسی 

 3گزینه بنابراین  ط بوده و باید یکی از این دو در این جمله حذف شود.جمله صحیح می باشد و به کار بردن هر دو با هم غل

 .صحیح است

13. In countless shack and shanties across the country, she had tied the shoes of children, 
wiped their noses, hugged them ……………., scrambled to find food for them, and fought for 

their rights.                                                                                                                                (13)دکترای سراسری     

1) to be crying   2) when they cried  
3) cried    4) had cried 

که در یک جمله دو عمل به صورت همزمان  با توجه به اینکه فعل بغل کردن و گریه کردن در یک زمان انجام می شوند وقتی

 . صحیح است ۲گزینه  به عنوان حرف ربط استفاده شود. بنابراین Whenانجام می شود باید از 

14. “Equal opportunity” is an elastic notion because of the problem (1) of deciding at what 

point (2) in a process is (3) appropriate to measure it. No Error (4)                     )1۲ دکترای سراسری(                                                                                                                           

نها است. که در این آربط و محل درست استفاده از  کلماتبه عنوان  Whichو  Whatنکته این سوال نحوه استفاده درست از 

  .صحیح است ۲گزینه بنابراین  استفاده شده است. Whichجای به  Whatگزینه به غلط از 

 

 

 ساختار جمله .۱.۶

برای درک صحیح از جمالت انگلیسی ابتدا باید با ساختار و نهوه استفاده از آنها آشنا شویم. یک جمله به یک معنا و مفهوم خاص 

ساختار تمام  موضوع یک جمله فاعل و گزاره آن یعنی کلماتی که موضوع آن را توصیف می کنند فعل هستند. داللت می کند.

 به یک شکل بوده و به صورت زیر می باشد: ( اگر بخواهیم مکان و زمان انجام کار را ذکر کنیم )جمله ها در زبان انگلیسی 

 قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل
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 جمله دارای دو مفعول باشد الگوی جمله به صورت زیر در می آید :چنانچه 

 قید زمان + قید مکان + مفعول غیرانسان + مفعول انسان + فعل + فاعل

 .استفاده کرد for یا to می توان جای مفعول انسان را با غیر انسان عوض کرد اما بعد از مفعول غیر انسان باید از حرف اضافه

کلمه است که مشخص می کند چه کسی کار را انجام داده است. فاعل معموال بصورت ضمیر فاعلی یا اسم در جمله بکار می  فاعل

 . هر جمله فقط می تواند یک فاعل داشته باشد.رود

 I می گوییم. فعل نشان می دهد که در جمله چه چیزی اتفاق افتاده است. برای مثال در جمله فعلکلمه اصلی یک جمله را 

comeکلمه ، come فعل ها را اگر بخواهیم به تنهایی بکار ببریم معموال آنرا به  .فعل جمله است که آمدن را نشان می دهد

در زبان انگلیسی برای ساختن  .ل شناخته می شودشکل مصدر در فارسی با نشانه حرف ن در آخر فع .شکل مصدر می نویسم

 .را اضافه می کنیم to مصدر به اول آن کلمه

مثال در مثال علی حسن را می بیند، حسن بعنوان مفعول است چون که  .کلمه ای است که کار بر روی آن انجام می شود مفعول

 هر جمله می تواند مفعول های متعددی داشته باشد. .دیده شده است

. توضیح کامل زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند قید زمانو  انجام گرفتن فعل را قید مکان می گویند محل  قید مکان

  : الزم به تذکر است که طرز قرار گرفتن قیود در جمله به صورت زیر است برای قیدها در بخش قیدها داده شده است.

 قید زمان + قید مکان + قید حالت

اما ساختار های نیز وجود دارند که  ،کلی ساختار جمله ها به صورت فوق می باشد که فعل پس از فاعل قرار می گیرد در حالت

که  کلماتی اگر در ابتدای جمله قرار گیرند باعث می شود جای فعل و فاعل در جمله تغییر کند که به آن وارونگی گفته می شود.

 عبارتند از : ،ایجاد وارونگی در جمله می شوندباعث اگر در ابتدای جمله به کار روند 

 . قید های منفی9

                         … ,never, rarely, not, not only, even less, neitherکه بعضی از این قید ها عبارتند از : 

 only. قید  +    ۲

                           … ,only after, only once, only today, only by luck: ها عبارتند از آنکه بعضی از این 

 . جمالت با حرف اضافه3

                                           … ,in front of, in, under, on, at : ها عبارتند از آنکه بعضی از این 

 . قید مکان۵

                              … , up, down, out, in                : ها عبارتند از آنکه بعضی از این 
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 تطابق فعل و فاعل .۱.۶.۱

 ،مفرد باشد آن( اسم فاعل جمله )یعنی به طور خالصه اگر ،فعل همواره باید با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید

 فعل بعد از آن نیز باید حتما جمع باشد.  ،فعل بعد از آن نیز باید حتما مفرد باشد و اگر فاعل جمله جمع باشد

این بخش در ارتباط مستقیم با بخش ضمیرها می باشد. همان طور که پیش تر ذکر شد ضمیر بر اسم بعد از خود اثر داشته و 

 ند. بنابراین ضمیرها بر فعل که تابع فاعل جمله می باشد نیز تاثیر دارند.مفرد یا جمع بودن آن را تحت تاثیر قرار می ده

سبب جمع بسته شدن فاعل  ،وجود داشته باشد both …. Andو  and …. Bothهرگاه بین دو فاعل حرف های ربط  : ۱نکته 

 و در نتیجه فعلی که بعد از آن می آید.

فعل از نظر جمع و یا مفرد بودن تابع فاعل  ،هر گاه بین دو فاعل یکی از کلمات و یا عبارت های زیر وجود داشته باشد : ۲نکته 

 As well as, with, together with, like, accompanied by                                 اول است.

طبیعی است که آن اسم جمع بسته نمی شود بنابراین  ،ستفاده کنیماز اسم غیرقابل شمارش ا someاگر بعد از کلمه  : ۳نکته 

 فعل بعد از آن نیز باید به صورت مفرد باشد.

فعل  ،به کار رفته باشد either…or, neither…nor, not only…but alsoیکی از کلمات ربط  ،هرگاه بین دو فاعل : ۴نکته 

 از نظر جمع و یا مفرد بودن تابه فاعل دوم است.

باید آن اسم را جمع ببندیم و در نیجه فعل بهد از آن  ،وقتی در نقش صفت بیش از اسم قابل شمارش به کار برود no : ۵نکته 

 نیز حتما باید جمع باشد.

 

 متمم .۱.۶.۲

فعل ها معموال نیاز به کلماتی اضافی دارند که توضیح درباره یک موضوع را کامل کنند. کلماتی که به فعل ها اضافه می شوند 

مفعول  ،مفعول مستقیمبرای کامل کردن یک توضیح درباره موضوع یک جمله متمم ها را تشکیل می دهند. این متمم ها می توانند 

 متمم های مفعولی باشند.متمم های فاعلی و  ،غیر مستقیم

 به طور کلی متمم ها از نوع مفعول مستقیم همان اسم ها می باشند و فعل های که مفعول مستقیم دارند را متعدی می نامیم.

مفعول غیر مستقیم نیز یک اسم یا ضمیر است. اگر مفعول غیر مستقیم یک ضمیر باشد باید در نوع  ،به مانند مفعول مستقیم

مستقیم در  بعد از مفعول غیر orیا  toضمیرها(. در اکثر موارد جمالت با حرف اضافه اشد) رجوع شود به بخش مفعولی خود ب

 متمم ها به کار می روند. که ساختار آن به صورت زیر می باشد.

 اسم/ضمیر + فعل +(  مفعول مستقیم + جمالت با حرف اضافه)
 متمم                                           فاعل                                                       

متمم های فاعلی می تواند یک اسم باشد که به فاعل اشاره می کند یا یک صفت باشد که اسم را تشریح می کند. متمم های فاعلی 

 متصل شوند. که ساختار آن به صورت زیر می باشد :باید به وسیله فعل ربط به فاعل جمله 

 فاعل + متمم فاعلی + فعل ربط
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 متمم های مفعولی کلماتی هستند که به مفعول جمله اشاره می کند و ساختار آن به صورت زیر می باشد :

 اسم/ضمیر + فعل +( مفعول مستقیم +متمم مفعولی )
 متمم                                     فاعل                                                       

 

 معلوم و مجهول .۱.۶.۳

چنین  ،هرگاه انجام کار به فاعل واقعی آن نسبت داده شود جمله را معلوم گفته و هرگاه انجام کار به مفعول جمله نسبت داده شود

جمله ای را مجهول می نامیم. برای تبدیل یک جمله معلوم به مجهول ابتدا باید مفعول جملع معلوم را به عنوان فاعل در جمله 

مجهول به کار برده و اگر جمله معلوم دارای فعل کمکی بوده آن را به حالت مجهول به جمله مجهول منتقل کرده با توجه به این 

طبق زمان جمله معلوم استفاده کرده و فعل اصلی را  to beن جمله معلوم است سپس از مشتقات فعل نکته زمان آن تابع زما

همیشه به صورت سوم شخص در جمله مجهول بیان کرده )که به این ترکیب اسم مفعول می گوییم( و بقیه جمله بدون تغییر باقی 

 می ماند. ساختار این دو جمله به صورت زیر می باشد :

 جمله معلوم                    + فاعل کمکی + فعلاصلی  + فعل مفعول+ بقیه جمله 

 جمله مجهول                   مفعول مهلوم+  کمکی + فعل to beمشتقات +  فعل سوم شخص+  بقیه جمله

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از اسم مفعول می آوریم.  byآن را همراه با حرف اضافه  ،اگر بخواهیم فاعل جمله را در جمله مجهول هم ذکر کنیم : ۶نکته 

 اگر فعل دو کلمه ای مجهول شود در حالت مجهول اجزای فعل دو کلمه ای از هم جدا نمی شوند. : ۷نکته 

را منفی کرده  to beیا مشتقات آن همراه باشد. در جمله مجهول فعل   noو  noneاگر فاعل جمله با کلمات نفی مانند  : ۸نکته 

 همراه می شود. anyبا  byو فاعل بعد از حرف اضافه 

 ساخته می شود.  + toمصدر در زبان انگلیسی از الگوی  فعل   : ۹نکته 

 می توان از دو الگوی زیر پیروی کرد :برای ساخت اسم مصدر  : ۸نکته 

Ing           اسم مصدر معلوم         + فعل 

 اسم مصدر مجهول      beingفعل سوم شخص + 

 

 to beفرم  زمان

 زمان های ساده

Am/is/are   حال 

Was/were   گذشته 

 beآینده و افعال ناقص 

 being زمان استمراری

 been زمان کامل
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 تست :

15. Einstein’s general theory of relativity is rooted in (1) the idea that the laws of motion in an 

accelerating frame is equivalent to (2) those in (3) a gravitational field. No Error (4)   

    (1۲)دکترای سراسری  

می باشد که این کلمه به صورت جمع می باشد برای  Lawsمشکل این گزینه عدم تطابق بین فعل و فاعل است.  فاعل جمله 

 صحیح است. ۲استفاده کرد. بنابراین گزینه  Isبه جای  Areفاعل جمع باید از فعل جمع 

16. Research in the history of the family has progressed from the narrow view of the family as 

a household unit ………… as a process over the entire lives of its members. 

 (19)دکترای سراسری 

1) to consider itself    2) of considering it such  
3) to considering it    4) for considering such 

به صورت  Unitجای خالی در این جمله از لحاظ ساختاری یک متمم می باشد. نحوه استفاده صحیح )از لحاظ ساختاری( از عبارت 

. (۶نکته ) کرداستفاده  Ing-یک فعل است و برای تبدیل ان به اسم )مصدر( باید از  Considerاست.   + Unit + Toاسم 

 صحیح است. 3بنابراین گزینه 
17. …………… are rich in a wide variety of species is well known, something no one ever 

disputes.                                                                                                                                     (13)دکترای سراسری  

1) The Earth’s some regions    2) There are some regions of the Earth  
3) What are the regions of the Earth  4) That some regions of the Earth 

بدلیل ساختار آنها که خود یک جمله مستقل می  3و  ۲با توجه به این نکته گزینه  ،نقش فاعل می باشد جای خالی این سوال در

باشند غلط می باشد. با توجه به اینکه بعد از جای خالی فعل جمع به کار رفته است پس فاعل آن نیز باید جمع باشد بنابراین 

 صحیح است. ۵گزینه  نبنابرای غلط می باشد. ،که اسم آن مفرد بوده 9گزینه 

18. Although ………….. The founder of serious philosophical study in the US, Peirce thought of 

himself as a man of science.                                                                                              (1۲)دکترای سراسری  

1) he considers by many as   2) considered by many as  

3) considering as many as   4) he is considered as many as 

است. در این سوال  Pierce( بوده و جمله اصلی  Clauseبا بررسی این جمله به این نتیجه می رسیم که فاعل یک عبارت ) 

. همین طور تفاوت  را حذف کرد To beبه صورت مجهول است برای مجهول کردن جمله باید فاعل و فعل   ( Clauseعبارت ) 

رای تواند ما را ب به معنی خیلی می as many as  وبه معنی بوسیله خیلی به عنوان   many as  byمعنایی بین دو عبارت 

 .صحیح است ۲گزینه . بنابراین رسیدن به گزینه درست کمک کند

 

 . زمان ها۱.۷

هرچهار نوع زمان وجود  ،زمان های افعال در زبان انگیلیسی کامال متقارن است یعنی به ازای هر جنس زمان ،از نظر تقسیم بندی

بخش تقسیم می شود که در ادامه به تشریح آن خواهیم  ۵گذشته و آینده می باشد. که هر کدام به  ،دارند. جنس فعل شامل حال

 پرداخت.
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 زمان حال. ۱.۷.۱

 . زمان حال ساده۱.۷.۱.۱
این زمان را برای بیان انجام کار یا روی دادن حالتی که به صورت تکرار یا عادتی همیشگی باشد به کار می بریم. ساختار آن به 

 (    toفعل ساده ) مصدر بدون                                 صورت زیر می باشد :

 اضافه می کنیم. esیا  s( باشد همیشه به آخر فعل he, she, itمفرد) چنانچه فاعل سوم شخص : ۱نکته 

 . زمان حال استمراری۱.۷.۱.۲
این زمان نشان دهنده ی کاری است که در زمان حال به طور پیاپی در حال انجام گرفتن باشد. ساختار آن به صورت زیر می 

 (am / is / are  + فعل + ) ing                             :                        باشد 

 

دسته تقسیم می  ۴زمان حال استمراری را نباید برای صرف فعل های غیر ارادی به کار برد. فعل های غیر ارادی به  : ۲نکته 

 ,hopeمانند  فعل احساسی ،think, consider, knowمانند  فعل استفهامی ،hear, taste, seeشود : فعل حسی مانند 

wish, love، مانند  فعل ربطto be, grow, feel، مانند  فعل ملکیbelong, contain, possess  این فعل ها با مفهوم

استمراری به کار نمی روند زیرا مفهوم استمراری نوعی اراده نهفته است که با این نوع فعل ها همخوانی ندارد اما به این معنا 

بگیرند. زیرا وجود این پسوند فقط به معنای داشتن مفهوم استمراری نیست بلکه یکی از  ing–توانند  نیست که این فعل ها نمی

 کاربرد های این پسوند می باشد. و کاربرد ها دیگری نیز دارد از جمله اسم مصدر و ...

 

 . زمان حال کامل)ماضی نقلی(۱.۷.۱.۳
زمان فوق بر انجام کار یا روی دادن حالتی داللت می نماید که از زمان گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه یافته باشد و یا اثر 

      ساختار آن به صورت زیر می باشد :آن تا کنون باقی مانده باشد. 

Have / has + فعل سوم شخص 

)برای بیان نقطه شروع عمل( می since)برای مشخص کردن مدت زمان( و forبرای بیان منظور این زمان از دو قید  : ۳نکته 

 به صورت زیر می باشد : sinceتوان استفاده کرد. ساختار استفاده از 

 + زمان حال کامل  sinceقید زمان گذشته / جمله گذشته ساده + 

 . زمان حال کامل استمراری۱.۷.۱.۴
به کار می رود که از زمان گذشته شروع شده و به طور مستمر و پیوسته تا زمان حال  برای بیان انجام کار یا روی دادن حالتی

 ادامه داشته باشد. ساختار آن به صورت زیر می باشد :

( Have / has ) + been + فعل + ing                   

( all +) قید زمان ،(+ for the pastد زمان  ) قی ،(+ for the lastاین زمان را می توان با قید های مثل ) قید زمان   : ۴نکته 

 نیز به کار برد.

 اجازه استفاده از حال کامل را نداریم. alwaysبا قید  : ۵نکته 
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 . زمان گذشته۱.۷.۲

 . زمان گذشته ساده۱.۷.۲.۱
افتاده است. ساختار  این زمان برای بیان انجام کار یا روی دادن حالتی به کار می رود که در زمان گذشته مشخص و معین اتفاق

 آن به صورت زیر می باشد :

 فعل در حالت گذشته

بی قاعده  ،اضافه می کنیم و اگر فعل مورد نظر –edبا قاعده باشد به آن  ،برای ساختن زمان گذشته اگر فعل مورد نظر : ۶نکته 

 شود. تبدیل می sawدر حالت گذاشته به  seeفعل باشد باید به افعال بی قاعده رجوع شود برای مثال 

به جای فعل گذشته ساده استفاده کرد که در این حالت بیانگر عادتی در   used toفعل ساده +  می توان از ساختار  : ۷نکته 

 گذشته است که دیگر در زمان حال انجام نمی شود.

 بکار برد.   before yesterday, …yesterday, the dayزمان گذشته را می توان با قید زمان گذشته معین مانند  : ۸نکته 

در این حالت در زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی در هنگام تبدیل به زبان فارسی بصورت گذشته استمراری ترجمه  : ۹نکته 

در  می شود. بنابراین برای جلوگیری از اشتباه بهتر است به کاربرد زمان فعل در زبان انگلیسی توجه شود نه به معنای معادل آن

 زبان فارسی.

 

 . زمان گذشته استمراری۱.۷.۲.۲
 انجام شده به طور مستمر و پیوسته این زمان برای بیان انجام کار یا روی دادن حالتی به کار می رود که در زمان گذشته معین

 است. ساختار آن به صورت زیر می باشد :

ing ( + فعل +  was / were) 

برای کارهای که در گذشته در حال انجام بوده و توسط عمل دیگری قطع می شوند نیز می توان از این زمان استفاده  : ۱۱نکته 

 کرد که در این حالت از الگوی زیر استفاده می شود :

 + گذشته استمراری Whenگذشته ساده + 

 جراست می توان از ساختار زیر استفاده کرد :همچنین برای بیان دو عمل که در گذشته به طور همزمان در حال ا : ۱۱نکته 

 + گذشته استمراری as  While /گذشته استمراری +

برای بیان دو کار که یکی قبل از دیگری انجام شده باشد به شکلی که کاری که زودتر انجام شده حالت استمراری  : ۱۲نکته 

 از کلمات ربط زیر استفاده می شود : ،داشته باشد

 گذشته استمراری + When / while / as + گذشته ساده

 . زمان گذشته کامل)ماضی بعید(۱.۷.۲.۳
 برای بیان کاری استفاده می شود که در زمان گذشته قبل از کار دیگری انجام شده باشد. ساختار آن به صورت زیر می باشد :

Had + فعل سوم شخص 

Page 20

http://icivil.ir/omran


 

                                                                                                                        زبان انگلیسی  جزوه

  

 

آن را به زمان  ،هر گاه دو عمل در زمان گذشته به وقوع پیوسته باشند که یکی زودتر از دیگری انجام شده باشد : ۱۳نکته 

 ,whenگذشته کامل و دیگری را به زمان گذشته ساده بیان می کنیم برای ربط دو جمله فوق از عبارت های قیدی زمان مانند 

after, because, since, until, … نیم.استفاده می ک 

 

 استمراری( . زمان گذشته کامل استمراری)ماضی بعید۱.۷.۲.۴
برای مدتی به وقوع  به طور مستمر و پیوسته معیننابرای بیان انجام کار یا روی دادن حالتی به کار می رود که در زمان گذشته 

 . ساختار آن به صورت زیر می باشد :پیوشته باشد

Had + been + فعل + ing 

فعل های حسی یا حالتی یا فعل های که دارای معنای مالکیت هستند در این زمان  ،که جنبه غیر ارادی دارندفعل های  : ۱۴نکته 

 معموال کاربرد ندارند

زمان های کامل استمراری در دستور زبان فارسی وجود ندارد ممکن است معنایی که از جمله گرفته می شود در  : ۱۵نکته 

ه استمراری ساده باشد اما برای اینگونه زمان ها که در فارسی نیستند بهتر است به عالمتها و معنایی فارسی شبیه یک زمان گذشت

 که از نظر گرامر زبان انگلیسی وجود دارد توجه کنید نه صرفا به ترجمه یا معادل آنها در فارسی.

 

 . زمان آینده۱.۷.۳

 . زمان آینده ساده۱.۷.۳.۱
 ی استفاده می شود که در آینده انجام خواهند شد. ساختار آن به صورت زیر می باشد :از این زمان برای بیان کارهای

Will +  فعل 

 برای بیان انجام کاری که در حال وقوع می باشد و می توان از ساختار زیر استفاده کرد : : ۱۶نکته 

Am / is / are + about to + فعل 

 را به کار برد. + tomorrow, soon, next/after/inقید زمان… , زمان آینده ساده را می توان با قید های مانند : ۱۷نکته 

 . زمان آینده استمراری۱.۷.۳.۲
 .معین به طور مسنمر و پیوسته به وقوع بپیوندد آیندهبه انجام کار یا روی دادن حالتی اشاره می کند که در زمان این زمان 

 به صورت زیر می باشد :ساختار آن 

ing + فعل     + be +Will 

عمل دیگری نیز  ،زمان آینده استمراری همچنین می تواند بیانگر انجام کاری در زمان آینده باشد که در حین انجام آن : ۱۸نکته 

 استفاده می کنیم. whenبه وقوع بپیوندد. عموما برای ربط دو جمله فوق از کلمه قیدی 

 + جمله آینده استمراری Whenحال ساده + 
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 . زمان آینده کامل۱.۷.۳.۳
در زمان مشخصی به طور کامل انجام خواهند  آیندهبرای نشان دادن فعالیت های استفاده می کنیم که مطمن هستیم در این زمان 

 . ساختار آن به صورت زیر می باشد :شد

Will   + have + فعل سوم شخص 

 +onتاریخ    ، +inطول زمان    ، +byنشانه های این زمان عبارتند از :        قید زمان   : ۱۹نکته 

 است. که ساختار آن به صورت زیر است : beforeو   by the timeیکی دیگر از نشانه های این زمان  : ۲۱نکته 

 + آینده کامل before  by the time /حال ساده +

 استمراری. زمان آینده کامل ۱.۷.۳.۴
. ساختار آن برای تاکید بر مدت زمان انجام کاری که در آینده قبل از یک کار دیگری انجام خواهد شد به کار می روداین زمان 

 به صورت زیر می باشد :

Will   + have + been + فعل + ing 

 یکی از نشانه های مختص این زمان بصورت زیر است : : ۲۱نکته 

 + forطول زمان   +  +byقید زمان  

 

 . فعل های خاص۱.۷.۴

 های مختلف توضیح داده می شود :در زمان  فعل هاکاربرد این در جدول زیر 

 

 تست :
19. The popularity of game theory has varied ……………… economics.                 (19)دکترای سراسری  

1) to be introduced by   2) in order to introduce into  

3) since its introduction into  4) from its introduction by 
 .صحیح است 3گزینه داریم. بنابراین  Sinceزمان این جمله ماضی نقلی می باشد و در ساختار ماضی نقلی ما نیاز به 

 فعل خاص ساختار فعل خاص گذشته ساختار زمان گذشته

could/couldn’t + have + فعل سوم شخص could  فعل بعد از آن مصدر بدونto can 

may/might + have +  شخصفعل سوم May, might  فعل بعد از آن مصدر بدونto May, might 

Should/shouldn’t + have + فعل سوم شخص should  فعل بعد از آن مصدر بدونto should 
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to (1) a distinctive state of sleep,  primarily duringplace  The discovery that dreams take .20
(4)  No Error  .(3) a rebirth of interest in dreams let to(2) by objective criteria,  identify 

 (19)دکترای سراسری 

 Was identified مجهول بوده و بصورتدر این عبارت زمان جمله حال بوده که نباید اینگونه باشد. این جمله باید به صورت 

 .صحیح است ۲بنابراین گزینه  .استفاده شود

21. Researchers have found that skin cancer is increasing by 5 percent (1) a year all over the 

world (2) and cases (3) have doubled in the last years. No Error (4)                    )19 دکترای سراسری( 

عبارتی  گزینه دوممی باشد که از لحاظ ساختار مشکلی ندارد در  متممعبارتی که زیر ان خط کشیده شده است یک در گزینه اول 

گزینه سوم به درستی از ان استفاده شده  است در که بوده  در سراسر دنیابه معنای  یک عبارت که زیر ان خط کشیده شده است

باید مجددا فعل در همان زمان استفاده شود که به درستی از ان  Andله به صورت نقلی می باشد که بعد از کلمه فعل اصلی جم

 .صحیح است ۵گزینه  بنابراین استفاده شده است.

   
 

 درک متن. ۲

مطرح شده از آن پاسخ به طور کلی برای پاسخگویی به سوال های درک متن ابتدا باید متن را کامل خوانده و سپس به سوال های 

 دهید. اما ممکن است این روش در جلسه آزمون به دلیل کمبود وقت و همچنین امکان دشوار بودن متن از لحاظ واژگان و مفهوم

 از  ییککار آمد نباشد. از این رو تکنیک های وجود دارند که می توانند به شما در پاسخگویی به سوال های درک متن کمک کنند. 

این است که  ،کمک کند شوندهای طوالنی طراحی میهایی که از متن سوالپاسخگویی به  درشما به  می تواند تکنیک ها کهاین 

 آن موضوع پیدا کردنرا خوانده و سپس به دنبال در انتهای متن  سوال های مطرح شدهقبل از خواندن متن ابتدا بهتر است که 

این دلیل قابل استفاده است چون در متن های طوالنی ممکن است تمام سواالت و یا اکثر این تکنیک به در متن باشیم.  سوال ها

آنها از یک پاراگراف خاص طرح گردیده باشند و تنها با خواندن آن پاراگراف بتوان به سوال ها پاسخ داد و نیازی به خواندن باقی 

 جسله آزمون باعث صرفه جویی در زمان می شود. متن یا تمام متن به طور کامل نباشد. استفاده از این تکنیک در

کمک   خش ها (ب) نه فقط بخش درک متن بلکه همه ی  ،دیگر از تکنیک های که می تواند به شما در پاسخگویی به سوال ها یکی

را پیدا باید تالش کنید تا گزینه های غلط در این روش اگر از گزینه درست مطمئن نمی باشید پس  .روش رد گزینه استکند 

و یا که در متن  باشدسوال موضوع  بی ارتباط با آن گزینه اگر  و ابتدا گزینه را خوانده کرده و آنها را حذف کنید. در این تکنیک

شویم  گزینه 3کرده و به گزینه بعد می رویم. اگر موفق به حذف  حذفن گزینه را آن گزینه اشاره نشده بود آبه صورت دقیق 

یکی از مزیت های این روش این است که اگر موفق به رد سه  می توان با اطمینان بگوییم که گزینه باقی مانده جواب سوال است. 

پاسخ گزینه هم نشدید باز هم محدوده انتخاب خود را از چهار گزینه به دو یا سه گزینه کاهش داده اید که به این صورت احتمال 

 داده ایم. افزایشرا صحیح بودن پاسخ خود 
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 . واژگان۳

به طور کلی بهترین راه برای افزایش لغات واژگان خود مطالعه متون انگلیسی نزدیک به سطح آزمون می باشد. که از جمله آنها 

می توان به کتاب های دانشگاهی در سطح دکترای و همچنین کتاب های آمادگی آزمون تافل اشاره کرد. این متن های به شما 

این جزوه برطرف ساختن نیاز های  کمک می کنند که با سطح واژگان آزمون مورد نظر آشنا شود. با توجه به این که هدف از تهیه

پیشنهاد ما به شما مطالعه آزمون های سال های گذشته  ،شما را برای مطالعه کتاب های حجیم آمادگی آزمون دکترای می باشد

شده است، برای تسلط به این  ارائهسال اخیر دکترای  3کنکور  مراجع معتبر تافل و ستا لغاتی ازآزمون دکترای می باشد. در این را

لغات می توان از این لغات فلش کارت تهیه کرده و در هر زمان و مکانی که وقت آزاد دارید به مرور آنها بپردازید همچنین 

گوشی تلفن همراه خود بوده که به شما اجازه می دهد تا از وقت های مفید دیگر می تواند انتقال این جزوه و یا لغات آن به  روش

 تلف شده ای مانند زمان نشستن در مترو، اتوبوس، تاکسی و ... نیز استفاده کرده و خود را برای آزمون آماده کنید.

یکی دیگر از مواردی که می تواند به شما در فهمیدن معنای درست کلمه کمک کند فهمیدن ریشه کلمه در زبان انگلیسی است.  

این ریشه ها معموال از زبان یونانی و التین نشات می گیرند. در برخی از موارد شما معنی یک کلمه را می دانید ولی معنای کلمه 

معنی  بهgeotechnical که به معنی زمین می باشد و کلماتی مانند  geoنمی دانید. برای مثال  ای که از آن مشتق شده است را

 geoبه معنی زمین شناسی از مشتقات این کلمه می باشند. به این صورت می توان فهمید کلماتی که با  geologyیا  ژئوتکنیک

شروع می شود از لحاظ معنایی ارتباطی با زمین دارند. به این روش می توان معنای برخی از این کلمات که با بخشی از آنها 

  آشنایی دارید را فهمید. در جدول زیر به برخی از این کلمات اشاره شده است.

 

 

 

 

 

البته کلمات فوق به  عنوان مثال بوده و به خودی خود ممکن است در جلسه آزمون به کمک شما نیایند اما منظور از ذکر این 

در برخی از موارد خود کلمات و یا مشابه آنها در نکته آموزش شناسابی ریشه کلمه و از این طریق فهمیدن معنای آنها می باشد. 

دارد در این موارد وقتی با کلمه انگلیسی رو به رو می شویم معنای آن برای ما آشنا نیست. در جود زبان فارسی با معنایی مشابه و

واقع این کلمات از در طول زمان از زبان های بیگانه وارد زبان فارسی شده و ما به صورت روزمزه از آنها استفاده می کنیم بدون 

از جمله آنها می توان به کالسیک اشاره کرد، در زبان  شده اطالع داشته باشیم.اینکه از کلمه مادر آن که از آن طریق وارد فارسی 

می باشد و معنای آن در فارسی و انگلیسی مشترک است. برخی از این کلمات شامل آنتیک  Classicانگلیسی به صورت 

 ریشه معنی مثال معنی

  اجغرافی

 را توصیف می کند(علمی که سطح زمین )

geography زمین geo 

 form شکل uniform متحدالشکل

 multi زیاد multiply زیاد شدن

 vers برگشت  Reverse معکوس کردن
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Antique –  هر دو به معنی عتیقه ( و فیزیک (– Physics  و پازل– Puzzle وریک ئو ت– Theoretic  و فرم– Form  و 

از جمله این کلمات می باشند. با دقت در تلفظ برخی از کلمات می توان با توجه به وجودشان در   Mechanism –مکانیسم 

زبان فارسی ریشه آنها معنی کلمه را فهمید. از این طریق همچنین می توان معنی بعضی از کلماتی که در ادامه وجود دارد را به یاد 

 و در جلسه آزمون به یاد آورد. سپرد

 وندها .۱.۳

از این  ،می توانند معنی کلمه اصلی و یا ریشه آن را عوض کنند وندها به تنهای معنا نداشته اما وقتی به کلمه ای متصل می شوند

مراه وندها به شما رو دانستن معنای وند ها شما را در دانستن معنی کلمه کمک می کند. به طور کلی دانستن معنی ریشه ها به ه

تغییر معنای کلمه را داشته و  که تواناییپیشوندها در فهمیدن معنی بسیاری از کلمات کمک می کند. وند ها به دو بخش کلی 

پسوندها که در برخی از مواقع عالوه بر تاثیر بر معنای کلمه نقش گرامری آن را نیز عوض می کنند. در زبان انگلیسی پیشوند 

 جود دارند در جدول زیر به برخی از مهم ترین و پرتکرار ترین آنها در آزمون دکترا اشاره شده است.های بسیاری و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشوند معنی مثال معنی

 anti مخالف-برضد antisocial جامعه ستیز

 bio مرتبط با موجودات زنده Biography زیستنامه

 com باضافه -با Complex مجموعه

 con باضافه -با convene جمع کردن

 de مخالف- معکوس Decline نپذیرفتن

 dis نفی –نه  Disregard اعتنا نکردن

 il متضاد Illegal غیرقانونى

 im نفی –نه  Impossible ناممکن

 inter مابین interaction برهم کنش  - میانکش

 in نفی Inactive غیرفعال

 mis بد -نفی   -غلط  Mistake اشتباه

 non نفی Nonstop توقف بدون

 pre قبل Preconception حضور پیش از وقت

 pro به نفع Promote ترفیع دادن

 re مجدد Recover بازیابى

 trans سرتاسر Transmit پراکندن

 ultra بیش از حد Ultrasonic فراصوتى

 un نفی –نه  Undeniable انکار ناپذیر

 uni تک Unique همتابی
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به معنی تک با دانستن این دو کلمه   Uniبه معنی شکل بوده و پیشوند Formهمان طور که از جدول اول مشاهده کردید کلمه 

با ( می دانید که معنای آن در ارتباط با شکل و تک می باشد. یا یک شکل متحدالشکل )که uniformبدون دانستن معنای کلمه 

با دانستن معنای این  ،می باشد reو  Versکه متشکل از کلمه  reverseای دقیق کلمه همین شیوه می توان بدون دانستن معن

 دو کلمه حدود معنایی آن را درک کرد.

همان طور که پیش تر گفته شد پسوندها اغلب باعث تغییر نقش گرامری کلمه می شوند.  ،آخرین بخش یک کلمه پسوند است

شوند. از این رو به چهار دسته صفت ساز، اسم ساز، قید ساز و فعل ساز تقسیم می ، اسم، قید و صفت متصل می پسوندها به فعل

در جدول زیر به شوند. تعداد پسوندها بر خالف پیشوندها محدودتر می باشد و با برخی از آنها در قسمت گرامر آشنا شده ایم. 

 برخی از پرکاربردترین آنها در آزمون دکترا اشاره شده است.

 

 

 پسوند معنی مثال معنی

از
 س

ت
صف

 

 able توانایی چیزی داشتن Affordable قابل تهیه

 al مرتبط با چیزی Structural وابسته به ساختمان

 ary مرتبط با چیزی planetary وابسته به سیاره

 cian شغل musician موسیقی دان

 ed ساخت صفت مفعولی constructed شاخته شده

 er شخص یا شغلی مرتبط Astronomer فضانورد

 ent متمایل بودن به Persistent ماندگار

 ful پر از Harmful پرگزند

 ible قابل Discernible قابل تشخیص

 ic وابسته به عمل معلوم specific مشخص

 less بدون Harmless بى ضرر

 ous پر از famous مشهور

 ry شغل Ministry وزیر

 y داشتن ویژگی خاصی Arbitrary اختیارى

 ade فرایند یا عملی Persuade ترغیب کردن

از
 س

ل
فع

 

 ate ساختن Accentuate برجسته نمودن

 ify تبدیل کردن magnify درشت کردن

 ish فرایند یا عملی Flourish شکفتن

 ize ساختن Emphasize اهمیت دادن

 tain نگه داشتن sustain نگهداشتن
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باید به این نکته اشاره کرد که تعداد وندها از تعداد ذکر شده در جداول فوق بسیار بیشتر بوده و تعداد آنها در جداول فوق با 

قسمت گرامر هم امکان طراحی تست وجود  معیارهای آزمون دکترای گزینش شده است. از وندها عالوه بر قسمت واژگان در

دارد. در قسمت واژگان به ما در یافتن معنای کلمه کمک می کنند اما در قسمت گرامر به ما در کمک کردن نقش آن کمک می 

 کنند.

یق هر یکی از اصلی ترین کاربرد وندها در پاسخ دادن به سواالت این است که در برخی از موارد حتی بدون دانستن معنای دق

گزینه و فقط با توجه به نقش گرامری آن با توجه به پسوندهای هر گزینه و همچنین نقش کلمه ای که در جای خالی مورد نظر 

است می توان گزینه درست را پیدا کرد. یکی دیگر از کاربرد های شناختن نقش وندها این است که با دانستن نقش آنها و نقش 

نه های را که از لحاظ گرامری منطبق نیست را حذف کرد به این ترتیب بدون دانستن معنای گرامری جای خالی می توان گزی

 گزینه ای توانستیم یکی از آنها را حذف کرده و احتمال یافتن پاسخ صحیح را باال ببریم. 

 برای آشنای بیشتر با روش های فوق و همچنین تثبیت مطالب با هم به بررسی چند تست می پردازیم.

 :تست 

1. The company was unable to ……………..enough profit to stay in business. 
   1) generator 2) generate  3) general   4) generation      

 age مجموعه baggage وسایل سفر

از
 س

سم
ا

 

 al فرایند یا عمل arrival ورود

 ation فرایند  Hesitation تردید

 dom حالت Wisdom دانایى

 er انجام دهنده Teacher تدریس کننده

 ess مربوط به جنس مونث actress بازیگر زن

 hood حالت Manhood مردانگى

 ist انجام دهنده Geologist زمین شناس

 ity حالت Purity خلوص

 ly شبیه یا مثل Manly وار مرد

 ment حالت Contentment خرسندى

 ness حالت Happiness شادی

 ous پر از Enormous عظیم

 ship حالت Citizenship تابعیت

 er قید تفضیلی faster سریعتر

از
 س

ید
ق

 

 like شبیه childlike بچه گانه

 ly روش Sufficiently کافی

 wise روش otherwise طور دیگر
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2. The inspector ………………..that the maid committed the robbery. 
   1) theorized  2) theoretician 3) theoretical   4) theory      
3. He gave an ……………………..incorrect answer to the question. 
   1) obvious  2) obviously  3) obviate   4) obviousness      

4. The exhibition offers a fascinating …………..at life beneath the waves.       19دکترای سراسری      )  ( 

   1) enterprise 2) glimpse  3) multiplicity  4) scrutiny      
5. Although traveling can be exhausting, I always fell …………… when I arrive in a new country. 

 )                                                                                                                            (    ۲1دکترای سراسری 

   1) dreary  2) arduous  3) grueling   4) exhilarating       
 

 پاسخ تشریحی

 را ............................... .. شرکت قادر نبود سود کافی را برای باقی ماندن در بازار ۱

 نسل(  ۵  عمومی(  3  تولید کردن ( ۲   مولد ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

قبل از جای خالی نشان دهنده این است که نقش کلمه تکمیل کننده جمله فعل می باشد. با  toدر این جمله وجود حرف اضافه 

می باشند. باید به این نکته هم توجه داشت که قید  اسمصفت و  ،فعل  ،ب اسمتوجه به پسوندها نقش گرامری گزینه ها به ترتی

enough .ممکن است باعث ایجاد اشتباه شود. اما فراموش نکنید که قید مقدار باید قبل از اسم قرار گیرد 

 . کارگاه ................. که پیشخدمت دزدی کرده است.۲

 نظریه(  ۵  نظری(  3  نظریه پرداز ( ۲  نظریه داد ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

جمله کامل به یکدیگر می شود. جمله سمت راست از لحاظ  ۲به کار رفته است که باعث اتصال  thatدر این جمله کلمه موصولی 

ل نیاز دارا بودن فعل و فاعل کامل است و برای جمله سمت چپ نیز باید اینگونه باشد. در جمله سمت چپ با توجه به وجود فاع

 می باشند. اسمصفت و  ، اسم ،با توجه به پسوندها نقش گرامری گزینه ها به ترتیب فعل به یک فعل دارد.

 . او یک جواب .................. غلط به سوال داد .۳

 وضوح(  ۵  رفع کردن(  3  به وضوح ( ۲   واضح ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

نکته ای که در این سوال باید به می باشند.  فعلو  اسم ،قید ،صفت در ابتدا با توجه به پسوندها نقش گرامری گزینه ها به ترتیب 

-نیست بلکه برای غلط answer-آن توجه شود این است که عمل واضح بودن که در گزینه ها به آن اشاره شده برای جواب

incorrect از این رو برای توصیف یک صفت نیاز به  جوابنیاز به توصیف دارد نه اسم  غلطصفت  است. در این جمله چگونگی

 یک قید داریم. 

 .کند می ارائه ها موج زیر زندگی از را فریبنده.................  یک نمایشگاه .۴

 بررسی(  ۵  کثرت(  3  مختصر نگاه ( ۲  مبهم اقدام ( 9
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 .است صحیح ۲ گزینه

توجه به وجود یک صفت قبل از جای خالی برای تکمیل جمله نیاز به یک اسم داریم. با توجه به پسوندها نقش در این سوال با 

می باشد. از این رو برای پاسخ گویی به این سوال باید با معنای گزینه ها آشنا باشیم. دلیل قرار دادن  گرامری هر چهار گزینه اسم

ادآوری کنیم در اکثر سواالت تنها دانستن نقش گزینه ها و جای خالی برای این تست برای تمرین این است که به شما ی

 پاسخگویی به آن تست کافی نمی باشد.

با وجود اینکه مسافرت کردن می تواند خسته کننده باشد اما من همیشه وقتی به کشور جدیدی وارد می شوم احساس ..............  .۵

 می کنم . 

 (  شادمانی        ۵  (   خستگی 3  (  دشواری ۲  ( افسردگی 9

 صحیح است . ۵گزینه 

با توجه به پسوندها نقش گرامری هر چهار با توجه به وجود فعل قبل از جای خالی باید با اسم یا صفت پر شود از آنجایی که 

 باید با معنای گزینه ها آشنا باشیم. نیز همانند سوال قبل برای پاسخ گویی به این سوال ،می باشد گزینه صفت

 
 
 

 . لغات ضروری زبان انگلیسی۲.۳

برای نتیجه گیری بهتر در جلسه آزمون در قسمت واژگان باید عالوه بر تساط به مجموعه لغات مهم کنکور سال های اخیر )که 

دکترای نیز مسلط بود. با توجه به اهمیت  در قسمت بعد به آنها اشاره خواهیم کرد( به لغات کتاب های دیگر مراجع معتبر آزمون

و همچنین   Absolutely Essential word 504این مراجع در این قسمت از جزوه گلچین مهمترین کلمات کتاب 

Essential Words for the TOFEL  برای شما گردآوری شده است. در انتهای این بخش نیز برای تثبت و آشنایی بیشتر با

 یفی برای شما داوطلب گرامی آماده شده است.لغات تست های تال

با توجه به حجم محدود جزوه تالش شد که فقط معنای  ،هر کلمه در زبان انگلیسی ممکن است چند معنای متفاوت داشته باشد

که کاربرد بیشتری در جلسه آزمون دارد ذکر گردد و از زیاده گوی پرهیز شده است. بعضی از کلمات هم به معنی اسم و هم به 

هم به معنی  Bait برای اینگونه کلمات فعل مورد استفاده در پرانتز ذکر شده است. برای مثال کلمه ،معنی فعل کاربرد دارند

 طعمه کاربرد داشته و هم طعمه کردن.

 Essentialدر صورتی که بخواهید برای آزمون مطالعه بیشتری انجام داده به شما توصیه می کنم که ابتدا از کتاب  نکته :

Words for the TOFEL فته است و بعد شروع کرده چرا که واژگان این کتاب در آزمون دکترای بیشتر مورد استفاده قرار گر

 بروید.   Absolutely Essential word 504تسلط به این کتاب به سراغ کتاب 
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A Allocation تخصیص Arbitrary مطلق 

Abandon رها کردن Allow اجازه دادن Archaic کهنه 

Abide ایستادگی کردن Alter دگرگون کردن Architect معمار 

Abolish برانداختن Amateur  حرفه ایغیر  Arid خشک 

Abrupt سراشیبى Ambiguous باابهام Assemble سوار کردن 

Absorb جذب کردن Ambush کمین کردن Assert ادعا کردن 

Absurd بی معنی Amend اصالح کردن Assimilate نتلفیق کرد  

Abundant فراوان Amenity سازگارى Assortment مجموعه 

Abuse دنسو استفاده کر  Ample فراخ Astounding عجیب 

Accelerate تسریع کردن Amusement سرگرمى Astute زیرک 

Accentuate اهمیت دادن Analogous مشابه Authority قدرت 

Accurate دقیق Analyze تحلیل کردن Authorize اختیار دادن 

Acknowledge قدردانی کردن Ancient باستانى Avoid ممانعت کردن 

Acquire تعیین Annoying رنجش اور Aware آگاه 

Actually واقعا Anticipate انتظار داشتن B 

Adequate موثر بودن Antiquated کهنه Baffle گمراه کردن 

Adolescent نوجوان Apparent نمایان Baggage بار سفر 

Advantage  (دادن)مزیت  Appeal التماس Bait )طعمه)کردن 

Adverse مخالف Appealing جذاب Ballot رای نوشته 

Advice توصیه Appoint منصوب کردن Bear نتاثیر داشت  

Affordable قابل تهیه Approach مشی Beau جوان شیک 

Aggravating سخت کننده Appropriate مناسب Benefit سود بردن 

Agile چابک Approximately تقریبا Bewildered گیج کردن 

Agitate کردن تحریک  Aptly ماهرانه Biography  تاریخچه 
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Blend آمیختن Circulate گردش کردن Confirm تایید کردن 

Blunder اشتباه کردن Clarify واضح کردن Conflict نبرد 

Blur محو کردن Clever زیرک Conscientious باوجدان 

Brawl جنجال Client مشتری Consent رضایت 

Briefly بطور خالصه Coarse زمخت Conservation نگهدارى 

Broaden پهن کردن Coherent منسجم Consider مالحظه کردن 

Brutal بی رحم Coincide منطبق شدن Consistently بی تناقض 

Budget بودجه Collapse فروریختن Conspicuously واضحا 

Bulky حجیم Collide بهم خوردن Constantly دائما 

Burden  کردنتحمیل  Commence شروع کردن Contaminated دادن سرایت  

Burgeon جوانه زدن Commend ستودن Contemporary معاصر 

C Commuter تبدیل کردن Contradictory متضاد 

Calculate حساب کردن Comparatively نسبتا Controversial بحث انگیز 

Caliber کالیبر Compel وادار کردن Convenient مناسب 

Campus زمین دانشگاه Compete رقابت کردن Conventional متعارف 

Candidate داوطلب Complacent از خود راضی Convert تبدیل کردن 

Captive (دستگیر)کردن  Complex مرکب Convey هدایت کردن 

Casual اتفاقی Comprehend فهمیدن Convince متقاعد کردن 

Caution محتاط Conceal پنهان کردن Core هسته 

Cease ایستادن Conceivably امکان پذیر Crack  ترک 

Challenge رقابت کردن Conclude ننتیجه گرفت  Crafty حیله گر 

Chaotic بى نظم Condensed فشرده Creep وارفتگى 

Characteristic خصوصیت Confidential محرمانه Critical بحرانى 

Charisma جذبه-گیرش  Confine محدود کردن Crucial وخیم 
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Culprit متهم Depict نقش کردن Distinct متمایز 

Curative شفا بخش Deplete تهى کردن Distinguish تمیزدادن 

Curious کنجکاو Deprive محروم کردن Distort تحریف کردن 

Currency پول رایج Descend نزول کردن Distress پریشانی 

D Despite  اینکهبا  Distribute پخش کردن 

Daze گیج کردن Destroy نابود ساختن Diverse متنوع 

Debate مناظره کردن Determined مصمم Dominant مسلط 

Debilitating کردن ضعیف  Detour انحراف Dormant ساکت 

Decade دهه Devise تدبیر کردن Drastic موثر 

Deceive فریب دادن Devour بلعیدن Drench خیساندن 

Decline نپذیرفتن Dictate امر کردن Duplicate نتکثیر کرد  

Defect معیوب کردن Dilemma وضع دشوار Durable پایدار 

Defiant بی اعتنا Diminish نتقلیل یافت  Dwelling ساکن 

Defraud گول زدن Disapproval عدم رضایت Dwindle نتحلیل رفت  

Defy نبمبارزه طلبید  Disaster فاجعه E 

Dejected افسرده Discard دورانداختن Economical اقتصادی 

Deliberate تعمد کردن Discernible قابل تشخیص Elaborate دساخت استا  

Delicate ظریف Disclose فاش کردن Elevate باال بردن 

Delighted محظوظ Disguise استتار Eliminate حذف کردن 

Demand تقاضا Dismal ماللت انگیز Embrace پذیرفتن 

Demonstration نمایش Disperse پراکنده شدن Emerge پدیدار شدن 

Denounce متهم کردن Dispute مشاجره Emphasize تایید کردن 

Dense متراکم Disregard اعتنا نکردن Enact دنتصویب کر  

Depart راهی شدن Disrupt بهم زدن Encourage  نکردتشویق  
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Endorse تصدیق کردن Extensive پهناور Frequent مکرر 

Endure تحمل کردن Extract ناستخراج کرد  Frigid منجمد 

Enhance تسهیل کردن Extremely بشدت Fugitive فراری 

Enrich توسعه دادن F Fundamental اساسى 

Envy حسادت Fabricate ساختن G 

Erode فرسودن Fallacious مغالطه امیز Gain بدست اوردن 

Erratic نامنظم Famine قحطی Gather گرد امدن 

Essential اساسی Favor مساعدت Generate تولید کردن 

Estimate تخمین Feasible عملى Gigantic غول پیکر 

Evade  گریختن از Feign وانمود کردن Glance برانداز 

Evaporate تبخیرشدن Feminine مونث Gleam پرتو انی 

Evident اشکار Fertile حصلخیز Glimpse نظر اجمالی 

Exaggerate اغراق امیز Fiction افسانه Gradually بتدریج 

Exceedingly بحد زیاد Fierce درنده Gratifying لذت بخش 

Exceptional استثنایى Finance سرمایه گذاری Guide راهنما 

Excessive بیش از حد Finite محدود H 

Exemplify فهمانیدن Flaw نقص Harsh خشن 

Exempt بخشوده Flee گریختن Harvest محصول 

Exhaust خسته کردن Flourishing ترقى کننده Hasten شتاباندن 

Exhibit نمایش دادن Forbid منع کردن Hasty عجوالنه 

Expand بسط دادن Forfeit جریمه کردن Hazy مبهم 

Expansion توسعه Formidable انگیزحیرت  Heed پروا 

Exports کاال صادراتى Fragile شکننده Heighten زیاد کردن 

Expose نمایاندن Frank رک گو Heir وارث 
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Hesitate مردد بودن Ingredient عنصر سازنده Justice عدالت 

Hinder )عقب)انداختن Initiate شروع کردن Juvenile نوجوان 

Humid مرطوب Innovative ابتکاری K 

I Inordinate بى اندازه Keen )تیز)کردن 

Identify شناسایی کردن Insignificant ناچیز L 

Idle ساکن Insist اصرار کردن Lack کمبود 

Ignite مشتعل شدن Intensify تشدید کردن Lecture کنفرانس 

Ignore نچشم پوشی کرد  Intentionally عمدا Legend افسانه-نقش  

Illegal غیر قانونی Interpret ترجمه کردن Legible خوانا 

Illustrate شرح دادن Intolerable ملغیر قابل تح  Legitimate مشروع 

Illustration تشریح Intricate بغرنج Linger درنگ کردن 

Immense پهناور Intrinsic ذاتى Loyalty وفاداری 

Impressive گیرا Intrusive فضوالنه Lubricate روان کردن 

Improper معیوب Inundate کردن اشباع  M 

Impulsive بی فکر Investigation بررسى Magnify درشت کردن 

Inaccessible غیرقابل دسترس Involuntarily بى اختیار Magnitude شدت 

Inactive غیرفعال Involve درگیر شدن Maim معیوب کردن 

Inadvertently سهوا Isolate جدا کردن Maintain نگهداشتن 

Indeed حقیقتا J Majority اکثریت 

Indiscriminate خالى از تبعیض Jagged نا هموار Manipulate ندستکاری کرد  

Inevitable اجتناب ناپذیر Jealous حسود Marvel شگفتى 

Infancy طفولیت Jeopardize بخطر انداختن Masculine مذکر 

Influence تاثیر Jest خوش طبعی Massive حجیم 

Ingenious مبتکر Jolly خوشحال Mature بالغ 
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Measurable قابل اندازه گیرى Narrow کردن(باریک(  Opposition تناقض 

Mediocre متوسط Neglect غفلت کردن Outlaw قانون شکن 

Menace )تهدید)کردن Negligible  اغماضقابل  P 

Mention ذکر کردن Neutral خنثی Pacify ارام کردن 

Merit شایستگی Nimble چابک Panic اضطراب 

Migrate مهاجرت کردن Nominal ظاهرى Parole ن(التزام)گرفت  

Miniature مینیاتور Nominate کاندید کردن Partial جزئی 

Minority اقلیت Notion مفهوم Particular مخصوص 

Minuscule خرد Novel بدیع-رمان  Partisan میهن پرست 

Miraculously اسا معجزه  Numb کرخت Pattern الگو 

Mirror کردن منعکس-اینه  Numerous بیشمار Peculiar غریب عجیب و  

Moderate میانه رو O Penalize جریمه کردن 

Molest مزاحم شدن Oath سوگند Penetrate نفوذ کردن 

Morgue مرده خانه Obedient فرمانبردار Perceive درک کردن 

Morsel لقمه Obesity فربهی Peril مخاطره 

Motion جنبش Oblige متعهد شدن Perilous خطرناک 

Mount بلند شدن Observant هوشیار Perish هالک شدن 

Mourn ماتم گرفتن Obstacle مانع Persist پافشاری کردن 

Multitude کثیر Obtain بدست اوردن Persistent پایدار 

Mumble من من کردن Obvious واضح Persuade ترغیب کردن 

Mysterious اسرار امیز Occasionally گهگاه Phenomena پدیده 

Mythology افسانه شناسی Occupant مستاجر Philanthropic بشردوست 

N Odd ادم عجیب Pier اسکله 

Narrate کردننقالی  Omit حذف کردن Pierce شکستن 
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Pioneer پیشگام Prevalent رایج Rave دیوانه شدن 

Placid ارام Prime اولیه Reaction واکنش 

Plea دادخواست Prior عهارشد صوم-پیشین  Recede نکنار کشید  

Pledge وثیقه-گرو  Proceed اقدام کردن Reckless بی پروا 

Plentiful فراوان Profound ژرف Recline تکیه دادن 

Poll نظر خواهى کردن Prohibit منع کردن Redeem رهائی دادن 

Pollute الودن Prominent برجسته Refine پاالییدن 

Ponder تعمق کردن Promote توسعه دادن Reflection انعکاس 

Population جمعیت Prompt بیدرنگ Refrain خودداری کردن 

Portray تصویر کشیدن Prone متمایل Rehabilitate ردنتوانبخشی ک  

Potential عامل بالقوه Prophetic گوییبر پیش مبنی  Reject رد کردن 

Practical کابردى Propose نپیشنهاد کرد  Relate بازگو کردن 

Precarious مشکوک Pursue تعقیب کردن Release کردن منتشر-ازاد  

Precaution پیشگیرانه Q Reliably قابل اعتماد 

Precede اولویت Qualify تنشایستگی داش  Relieve راحت کردن 

Precious نفیس Quantity کمیت Relinquish ترک کردن 

Preconception تعصب Quench خاموش کردن Reluctant بی میل 

Predict نپیشگویی کرد  Quota سهمیه Reluctantly کراها 

Predictably نفیس Quote کردن نقل قول  Remarkable چشمگیر 

Predominant برجسته R Requisite احتیاج 

Prejudice تبعیض Radiant تابناک Resent منزجر شدن 

Preoccupied گرفتار Rage دیوانگی Resign عفااست-تسلیم  

Preserve حفظ کردن Rapid سریع Resilient عکس العمل 

Presumably احتماال Rare نادر Resist )پایداری)کردن 
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Respond پاسخ دادن Security امنیت Striking تصادم 

Restore پس دادن Selective گزینشى Submit ارائه دادن 

Resume از سر گرفتن Sensitive حساس Subsequent متعاقب 

Retain نگاه داشتن Settle قرار دادن Subsequently متعاقبا 

Retrieve بازیافتن Severe سختگیرانه Subside نفروکش کرد  

Reveal اشکار کردن Shallow کم ژرفا Substantial اساسى 

Revise اصالح کردن Shriek جیغ زدن Suffer تحمل کردن 

Revive احیا کردن Shrill صدای زیر Suitable مناسب 

Rhythm نواخت Signify داللت کردن Summit اوج 

Ridge برامدگى Sinister  کنندهگمراه  Superior رئیس-عالى  

Rigid صلب Site محل Supposed تصورشده 

Rival رقیب Situated واقع در Surpass از پیش افتدن  

Roam پرسه زدن Skim تماس سطحی Surplus مازاد 

Robust تنومند Slender قلمی Survive زنده ماندن 

Routine امر عادى Snub عمن-پهن و کوتاه  Suspect  داشتنشک  

Rudimentary ناقص Soar نبلند پروازی کرد  Sustained متحمل شده 

Rural روستایی Solitary منزوی Swarm )ازدحام)کردن 

S Soothe تسکین دادن Swift چابک 

Sacred مقدس Source منبع Synthesis استنتاج 

Sacrifice قربانى کردن Spontaneous خود به خودی T 

Scald تاول زدن Sporadic تک وتوک Tact نزاکت 

Scarce کمیاب Spouse زن یا شوهر Tangible ملموس 

Scattered پراکنده Squander تلف کردن Tedious هخسته کنند  

Scorch سوزاندن Stationary ساکن Temperate میانه رو 

Page 38

http://icivil.ir/omran


 

                                                                                                                        زبان انگلیسی  جزوه

  

 

Tempest ن(توفان)ایجاد کرد  Undeniable انکار ناپذیر Vanish ناپدید شدن 

Tempt اغوا کردن Underestimated ندست کم گرفت  Vapor )بخار)دادن 

Tendency گرایش Undernourished سوء تغذیه Varied گوناگون 

Theoretically از لحاظ فرض Unearth حفاری کردن Variety تنوع 

Theory فرضیه Uneasy مضطرب Vast پهناور 

Threat تهدید Unforeseen دهپیش بینی نش  Vein تمایل-رگه  

Thrust پرتاب کردن Unify متحد کردن Ventilate تهویه کردن 

Toil کار پر زحمت Unique یکتا Venture مشارکت 

Torment شکنجه Unite متحد کردن Verify رسیدگی کردن 

Toxic سمى Unravel حل کردن Verse )شعر)گفتن 

Tradition سنت Unruly یاغی Vibrant مرتعش 

Traitor خائن Untidy نا مرتب Vicinity مجاورت 

Tranquility ارامش Unwarranted بیجا Vicious شرور 

Transmit فرستادن Upholstery پرده فروشی Victorious پیروز 

Transparent شفاف Urban شهری Vigor نیرومندی 

Triumph پیروزمندانه Urgent ضروری Vigorous نیرومند 

Tumult همهمه Utensil ه(اسباب)اشپزخان  Villain ادم پست 

Typical نوعی Utilize  استفاده کردن Violent شدید 

Tyrant ستمگر Utter ادا کردن-مطلق  Vital حیاتی 

U V Vulnerable اسیب پذیر 

Unaccustomed غیر عادی Vacant خالی W 

Unanimous هم رای Vague مبهم Wad کهنه 

Unbiased تبعیض بدون  Vain بیهوده Wager دهشرط بندی کنن  

Undeniable غیر قابل انکار  Valor شجاعت Wanton سرکش 
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شده در جداول فوق می توانند در ترکیب با وندهای ذکر شده در بخش قبل معنایی متفاوت ولی نزدیک به  ارائهبیشتر کلمات 

برای آشنایی بیشتر داوطلبان عزیز با تست های واژگان و همچنین برای تسلط به کلمات فوق به بررسی چند  اصل کلمه بدهند.

 .تست می پردازیم

 تست :

1. If something ----------, it changes. 
     1) confirms  2) enhances  3) annoys  4) alters 
2. If you do something that is ----------, you planned or decided to do it beforehand, and so it 
happens on purpose rather than by chance. 
     1) appealing  2) deliberate  3) theoretical  4) practical 
3. X-rays have ---------- that he has not broken any bones. 
     1) confirmed  2) diversified  3) centralized  4) critiqued 
4. The source of ……. in the crowd was a man with a gun.  
     1) minority   2) manipulation 3) budget  4) panic 
5. Thompson identified the burglar after a ……. at the photograph in the police station.  
     1) glimpse   2) rave  3) valid  4) tragedy 
6. Bill’s ……. mind pleases all his teachers. 
     1) jealous   2) vacant  3) numb  4) keen 
7. That's ---------- - I thought I'd left my keys on the table but they're not there.  
     1) ordinary  2) weird  3) amateur  4) various 
8. Jim exaggerates his achievements. If fact, he is a (an) ---------- scientist who has never made 
any unique discovery. 
     1) plain   2) unwilling  3) valid  4) mediocre 
9. Someone who is ---------- is important.  
     1) prominent  2) survived  3) rigid  4) resentful 
10. The concept of …………….. is very basic in human thought. 
     1) addiction  2) homicide  3) lecture  4) justice 
11. If you have any questions, don’t ………………… to ask. 
     1) parole   2) hesitate  3) snub  4) promote 
12. Married women have conventionally been treated as dependent on their husbands. 
“Conventionally” means ----------. 

Wary هشیار Whirling چرخانیدن Woo اظهار عشق کردن 

Wasp زنبور بی عسل Wide پهن Worthwhile ارزنده 

Weak ضعیف Widespread شایع Wrath خشم 

Weary خسته Wisdom خرد Wretched بدبخت 

Weird غیر عادی Witticism لطیفه گویى Z 

Wharf لنگرگاه Witty لطیفه گو Zenith اوج 

Wary هشیار Wobble لنگیدن   
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     1) ordinarily  2) traditionally 3) peculiarly  4) comparatively 
13. It was absolutely ---------- to separate crops from the areas that animals used as pasture. 
     1) essential  2) delicious  3) moist  4) sinister 
14. The area has its own ---------- language, Catalan. 
     1) sensitive  2) radiant  3) cautious  4) unique 
15. ……. behavior is prohibited at the pool. 
     1) Unruly   2) Enormous  3) Bulky  4) reform 
16. When he said that O’Neal was eight feet tall, he was undoubtedly ………. . 
     1) surviving  2) lacking  3) exaggerating 4) excelling 
17. I was ………. to give up the security of family life. 
     1) absurd   2) victorious  3) weird  4) reluctant 
18. A ……………… is a disagreement or quarrel between people of groups. 
     1) misleading  2) dispute  3) constituency 4) caution 
19. She is very charming and …………… . Everybody likes to travel with her. 
     1) hasty   2) witty  3) dull   4) jealous 
20. If you ---------- a person or an action, you criticize them severely and publicly because you 
feel strongly that they are wrong or evil. 
     1) foresee   2) denounce  3) molest  4) consent 
21. Unfortunately, due to ---------- circumstances, this year's show has been cancelled. 
     1) untested  2) unforeseen  3) thorough  4) massive 
22. Feed plants and they grow, ---------- them and they suffer. 
     1) vanish   2) neglect  3) assemble  4) approach 
23. An apple tree producing square fruit is ---------- experts. 
     1) harvesting  2) baffling  3) enhancing  4) obstructing 
24. --------- things have a rough texture because they consist of thick threads or large pieces.  
     1) coarse   2) delicate  3) sufficient  4) visionary 
25. A (An) ---------- time, factor, or situation is extremely important. 
     1) exposed   2) original  3) experimental 4) critical 
26. A ---------- is a subset of a set consisting of more than half of the set's elements. 
     1) generation  2) majority  3) topic  4) ritual 
27. With the promise of a raise in pay, my boss tried to ---------- me to stay on in the job. 
     1) tempt   2) murder  3) flee   4) recline 
28. A ---------- is a formal idea or set of ideas that is intended to explain something. 
     1) theory   2) humidity  3) circulation  4) villain 
29. My eyes became …………………… to the dim lighting last night. 
     1) client   2) accurate  3) adolescent  4) accustomed 
30. If a part of your body is ----------, you cannot feel anything there. 
     1) numb   2) depressing  3) dismal  4) laid 

 

 تشریحیپاسخ 

 .این عوض شده است ، اگر چیزی ...................... ۱

 تغییر کند(  ۵  بیازارد(  3  زیاد شود ( ۲   تایید کند ( 9

 .است صحیح ۵ گزینه
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شما برنامه ریزی کردید و از پیش تصمیم داشته اید و این کار براساس برنامه  ،اگر شما کاری که ............... است را انجام دهید. ۲

 .ریزی انجام شده تا از روی شانس انجام شود

 عملی(  ۵  تئورى(  3  عمدی ( ۲   جذاب ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

 .استاسکن اشعه ایکس .................... که او هیچ کدام از استخوان هایش را نشکانده . ۳

 تجدید نظرکرد(  ۵  متمرکز کرد(  3  متنوع کرد ( ۲   تایید کرد ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

 .منبع ............... در جمعیت یک مرد با یک اسلحه بود. ۴

 وحشت(  ۵  بودجه(  3  دستکاری ( ۲    اقلیت ( 9

 .است صحیح ۵ گزینه

 .عکس در مرکز پلیس دزد را شناسایی کرد تامسون بعد از ........................ به. ۵

 مصیبت(  ۵   نافذ(  3  دیوانگی ( ۲   نگاه کوتاه ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

 ذهن .................. بیلی همه معلمانش را راضی می کند.. ۶

 زیرک(  ۵  بی حس(  3   خالی ( ۲   حسود ( 9

 .است صحیح ۵ گزینه

 فکر کردم که کلیدم را روی میز گذاشته ام اما آنها آنجا نیستند.چه .............. . من . ۷

 متنوع(  ۵  اماتور(  3  عجیب ( ۲    عادی ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

 او یک دانشمند ............... است که هیچ وقت کشف بی همتایی نکرده است. ،جیم درباره موفقیت هایش اغراق می کند. در واقع. ۸

 متوسط(  ۵   معتبر(  3  بی میل ( ۲    ساده ( 9

 .است صحیح ۵ گزینه

 مهم است. ،کسی که ................ است. ۹

 بی میل(  ۵  سخت(  3  نجات یافته ( ۲    واال ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

 مفهوم ...................... در تفکرات انسان بسیار اساسی است.. ۱۱

 عدالت(  ۵  کنفرانس(  3   قتل ( ۲    اعتیاد ( 9

 .است صحیح ۵ گزینه

 در پرسیدن آن ........................ . ،اگر سوالی داشتید. ۱۱

 ترویج ندادن(  ۵  محل نگذاشتن(  3  نکنید تردید ( ۲   آزادی مشروط ( 9
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 .است صحیح ۲ گزینه

 می شوند. بر طبق آیین معنای ................... می دهد.زنانی که ازدواج کرده اند برطبق آیین متکی بر شوهران شان طلقی . ۱۲

 نسبتا(  ۵  شخصا(  3  بر طبق سنت ( ۲   معموال ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

 جدا کردن محصوالت از جای غذا خوردن حیوانات کامال .............. است.. ۱۳

 خطا(  ۵  مرطوب(  3  خوشمزه ( ۲   ضروری ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

 کاتاالن. ،منطقه زبان ................ خود را دارد. ۱۴

 بی همتا(  ۵  هوشیار(  3  گسترده ( ۲   حساس ( 9

 .است صحیح ۵ گزینه

 رفتار ............... در استخر ممنوع است.. ۱۵

 اصالحی(  ۵  حجیم(  3  بزرگ ( ۲   یاغیانه ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

 او بدون شک .................. بود. ،قد اونیل هشت فوت بودوقتی او گفت که . ۱۶

 بهتر(  ۵  اغراق کرده (  3  کسری داشته ( ۲   نجات یافته ( 9

 .است صحیح 3 گزینه

 من ............... بودم که امنیت زندگی خانوادگی را ول کردم.. ۱۷

 بی میل(  ۵  عجیب(  3   فاتح ( ۲   نا معقول ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

 یک .................. یک اختالف یا نزاع بین افراد یا گروهی از مردم است.. ۱۸

 احتیاط(  ۵  هیات موسس(  3  مشاجره ( ۲   گمراه کردن ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

 او بسیار ملیح و ................ است. همه دوست دارند با او مسافرت کنند.. ۱۹

 حسود(  ۵   کند(  3  بذله گو ( ۲   عجول ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

شما از آنها به شدت و در عموم انتقاد کرده اید برای اینکه شما شدیدا اعتقاد  ، اگر شما یک شخص یا عمل را ....................... ۲۱

 دارید که آنها غلط یا شرور هستند. 

 توافق کنید(  ۵  کنیدتجاوز (  3  نیدک متهم ( ۲   پیش بینی کنید ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

 نمایش امسال لغو شد. ، به خاطر شرایط ................ ،متاسفانه. ۲۱
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 عظیم(  ۵   کامل(  3 پیش بینی نشده ( ۲   آزمایش نشده ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

 از آنها ............. و آنها زیان می بینند. ،به گیاهان رسیدگی کنید و آنها رشد می کنند. ۲۲

 نزدیک شوید(  ۵  جمع شوید(  3  شویدغافل  ( ۲   شوید ناپدید ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

 یک درخت سیب که میوه چهارگوش تولید می کند متخصصان را .......................... است .. ۲۳

 مسدود کرده(  ۵  بردهباال (  3  گیج کرده ( ۲   درو کرده ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

 چیزهای ............... یک بافت زبر دارند برای اینکه آنها از رگه های ضخیم یا تکه های بزرگ تشکیل شده اند.. ۲۴

 خیالی(  ۵   مکفی(  3  ظریف ( ۲   زمخت ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

 ....................... بسیار مهم است. فاکتور یا شرایط  ،یک زمان. ۲۵

 بحرانی(  ۵  تجربی(  3   اصلی ( ۲   بی پناه ( 9

 .است صحیح ۵ گزینه

 یک زیر مجموعه از یک مجموعه شامل بیش از نصف اعضای مجموعه است. ، یک ........................ ۲۶

 آیین(  ۵  موضوع(  3  اکثریت ( ۲    نسل ( 9

 .است صحیح ۲ گزینه

 رییس من تالش کرد من را برای ماندن در شغلم ................. . ،با قول افزایش حقوق. ۲۷

 خم کند(  ۵  فرار کند(  3  بقتل برساند ( ۲   اغوا کند ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

 یک ایده تفصیلی با یک مجموعه از ایده ها است که قصد توضیح چیزی را دارند. ، یک ........................... ۲۸

 رعیت(  ۵   رواج(  3  رطوبت ( ۲   فرضیه ( 9

 .است صحیح 9 گزینه

 چشمان من به نور کم دیشب ......................... بود.. ۲۹

 عادت کرده(  ۵  نوجوان(  3   دقیق ( ۲    موکل ( 9

 .است صحیح ۵ گزینه

 شما نمی توانید چیزی را آنجا حس کنید. ،اگر یک قسمت از بدن شما ...................... است. ۳۱

 بدریخت(  ۵  دلتنگ کننده(  3  افسرده کننده ( ۲   بی حس ( 9

 .است صحیح 9 گزینه
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 کنکورهای سال های اخیر واژگان. ۳.۳

سال اخیر دکترای به همراه چند تست مهم برای داوطلبان گرامی قرار  3در این بخش از جزوه منتخبی از واژگان مهم کنکور های 

سال اخیر می توانید از سواالت و همچنین پاسخنامه تشریحی زبان  3داده شده است. برای دسترسی به تمام سواالت بخش واژگان 

 شده در سایت دکتر سیویل استفاده کنید. ارائه

 

 ۹۱کنکور سال 

فرمت سوال ها در همه بخش ها به حالت قدیمی بوده است. در سال های اخیر نوع و تعداد سوال ها بسیار  19در کنکور سال 

در سال های  می باشد که 9۰۰تعداد سوال ها  19مشاهده می کنید. در سال  19ه در آزمون سال کمتفاوت تر از چیزی است 

از سال های بعد از آن بیشتر  عدد می باشد که ۴ بعد تعداد سوال ها کاهش یافته است همچنین تعداد متن های این آزمون نیز

 است به این دلیل است که تعداد واژگان جدید این کنکور بسیار بیشتر از سال های بعد از خود می باشد.

 

 

 

A Adopt اتخاذ Apt شایسته 

Ability توانایی Advancement پیشرفت Area فضا 

Academic دانشگاهی Aeronautics هوانوردی Armor زره 

Accelerating دادن شتاب Affect اثرکردن Article مقاله 

Accoutrements اسباب Against دربرابر As result درنتیجه 

Accumulate کردن جمع Agents عوامل Askew وار اریب 

Achievement پیروزی Aggregate شدن جمع Aspire داشتن اشتیاق 

Acid اسید Agricultural کشاورزی Assertion ادعا 

Across درمیان Akin وابسته Assistant دستیار 

Adaptation انطباق Altruism دوستی نوع Association وابستگی 

Addiction اعتیاد Amplification افزایش Astronomer شناس ستاره 

Administration کل ادارهء Antidepressant ضدافسردگی Astronomical نجومی 
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Athletic ورزشی Brilliant درخشان Climatic اب و هوا 

Atmospheric جوی Bureaucracy اداری حکومت Climax اوج 

Attach چسباندن By far زیادی حد تا Close نزدیک 

Attention توجه C Coat پوست 

Augment کردن تقویت Call for داشتن نیاز Cognitively شناختی 

Augmentation تقویت Call نامیدن Collaborative مشترک 

B Capability قابلیت Collective جمعی 

Backward پشت به Capacity ظرفیت Colonize شدن ساکن 

Bare ساده Cardiologist متخصص قلب و عروق Communication ارتباط 

Barren land یزرع لم زمین Care مراقبت Compassion دلسوزی 

Basic اساسی Causing سبب Competition رقابت 

Bath ابتنی Central مرکزی Complement کردن کامل 

BC میالد از قبل Century قرن Component مولفه 

Beget بوجود اوردن Certain معین Compromised خطرافتدن 

Beginning شروع Chance شانس Conceivable ممکن 

Betray نخیانت کرد  Character شخصیت Concentrate کردن متمرکز  

Better بهتر Charming جذاب Concur موافقت کردن 

Beyond دورتر Cheating تقلب Condition وضعیت 

Bizarre عجیب و غریب Chemistry شیمی Conditions شرایط 

Boost بردن باال Chip تراشه Conquer تسخیر کردن 

Borrow نگرفت قرض  Choice انتخاب Consequence عاقبت 

Bound نمقید ساخت  Churning شدید تکان Consideration مالحظه 

Brave شجاع Cite استناد Constitute نداد تشکیل  
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Brief کوتاه Civilization تمدن Construct ایجاد کردن 

Contemplate دیدن Dedicate  کردن وقف  Disproportionate بتناس بی  

Continue دادن ادامه  Deep عمیق Distance مسافت 

Contorted 
از شکل 

 افتادن
Demonstrate ثابت کردن Distant دور 

Convulsive دهنده تکان  Describing دنکر توصیف  Divide دنکر تقسیم  

Copy 
 نسخه

 برداری
Design طرح Domination سلطه 

Corrective اصالحی Designate نامیده شدن Doping دوپینگ 

Cosmic کیهانی Desirable مطلوب Dozen دوجین 

Cost بها Detector موج یاب Drown شدن غرق  

Counteracted 
عمل متقابل 

 کردن
Develop توسعه دادن Drug دارو 

Course مسیر Devoid خالی Dubious شک مورد  

Covering پوشش Dialect گویش During در طی 

Cream buns ای خامه نان  Dictum گفته Duty وظیفه 

Create ساختن Differently متفاوت بطور  E 

Credit نسبت دادن Diffusion انتشار Early اولیه 

Critically منتقدانه Dilate نمنبسط کرد  Earth زمین 

Croak گفتن ارام  Dimension بعد Effect اثر 

Cultivation زراعت Dimmed کردن تیره  Efficiency ریوبهر  

Culture فرهنگ Direct نساخت متوجه  Element عنصر 

Current رایج Disappear شدن ناپدید  Embed کردن جاسازی  

D Discern نداد تشخیص  Emphasis تاکید 

Dangerous ناکرخط  Discharge مرخص کردن Employment استخدام 

Data set هداد مجموعه  Discriminate 
 قائل تبعیض

 شدن
Empower 

 قدرت

 دادن

Database داده پایگاه  Disease مرض Enchanting فریبنده 
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Debris واریزه Dismissal برکناری Enchantment سحر 

Encourage کردن ترغیب  Example مثال Fern سرخس 

Endeavor تالش Exclusively منحصرا Field پهنه 

Endowed وقف Exigency ضرورت Filter صافی 

Endure کردن تحمل  Existed وجود داشتن Find پیدا کردن 

Enhancement افزایش Existence وجود Fire زدن اتش  

Enjoy لذت بردن Expected انتظارمی رود Fit مناسب 

Entitled نام گذاستن Experience تجربه Flash 
 شعله

 ورشدن

Entrancing شیفته Extent حد Flow جریان 

Enveloping فرا گرفتن External خارجی Focus تمرکز 

Environment محیط Extra 

terrestrial 
خاکی عالم ماورای  For instance مثال 

Eons میلیون Eyesight دید Foresight نیبی پیش  

Equivalent معادل F Forest جنگل 

Escape فرار کردن Fab=Fabulous اور شگفت  Forester جنگلبان 

Especial مخصوص Face شدن مواجه  Form دادن شکل  

Establish تاسیس کردن Fact حقیقت Formed هتشکیل شد  

Ethic ایین Factor عامل Forward بجلو 

Event رویداد Fade شدن محو  Foundation اساس 

Eventually سرانجام Failure شکست Frequently غالبا 

Everlasting ابدى Faint ضعف Functional تابعی 

Evinced موجب شدن Fallacy غلط استدالل  Fund سرمایه 

Evoke خواندن فرا  Fantastic العاده خارق  Further بیشتر 

Evolution تکامل Fashionable مدروز Future اینده 

Evolve دنکر تکمیل  Feature نمایان کردن G 

Examination امتحان Fellow شخص Galaxy کهکشان 
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Generally کلی بطور  High resolution باال وضوح  Infrared فروسرخ 

Generation نسل Highlight برجسته Innately ذاتی 

Genetically ژنتیکی History تاریخ Insight بینش 

Geographic جغرافیایی Hollywood هالیوودرشه  Installed نصب کردن 

Geophysicist 
 متخصص

 ژئوفیزیک
Hospitable نوازانه مهمان  Institution نهاد 

Glacial یخبندان Hostile متخاصم Instrument وسیله 

Glamorous امیز طلسم  Hunger گرسنگی Intelligence هوش 

Gleaming زدن سوسو  I Interaction انفعال و فعل  

Glittering درخشان Idea اندیشه Internal داخلی 

Global جهانی Idol بت International یبین الملل  

Grade نمره Image تصویر Intimate صمیمی 

Grammar گرامر Immerse پوشاندن Into توی 

Granddaughter نوه Important مهم Intuition بصیرت 

Great عالی Improve بهبودی دادن Invader متجاوز 

Groping نگشت چیزی پی  In Favor of بنفع Invention اختراع 

Ground نبزمین نشست  Inception هنطف بستن  Involve مستلزم بودن 

Growth رشد Incline نداشت تمایل  J 

H Incorporate نکرد ترکیب  Jargon مگفتار نامعلو  

Hand دردست Increase افزایش Jarring ردناثر نامطلوب باقی گذا  

Hardship مشقت Indeed در واقع K 

Harmful مضر Indifferent عالقه بی  Kindness محبت 

Head سر Individuals افراد Knowledge دانش 

Headlight چراغ جلو Industrial صنعتی L 

Heart قلب Information اطالعات Labor کار 
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Landscape ىطبیع منظره  Measure سنجیدن Nightmare کابوس 

Language زبان Medicine پزشکی Notion اندیشه 

Latest آخرین Meet مواجه شدن با Novella کوتاه رمان  

Launch کردن پرت  Merely تنها Novelty تازگی 

Lay طرح کردن Merits لیاقت O 

Layer قشر Middle East خاورمیانه Obliterate محو کردن 

Leaf برگ Millennia هزارسال Observatory رصدخانه 

Lessened دادن کاهش  Minimum حداقل Observe مشاهده کردن 

Lichen گلسنگ Mirror اینه Obviously بدیهی  

Locate 
تعیین محل 

 کردن
Mistake اشتباه Occupant 

اشغال 

 کننده

Lock in دبا دقت دنبال کردن  Mitigate کردن سبک  Occur دادن رخ  

Lodge دادن قرار  Models مدل Offspring فرزند 

Long term مدت بلند  Modern نوین Once یکبار 

Lowly کوچک Moisture رطوبت Optical لنزی 

M Mosses خزه Organism ارگانیسم 

Magic سحرامیز Mountain کوه Originate شدن اغاز  

Major عمده Mull ژرف اندیشیدن Origins منشاء 

Mammal پستاندار N Outright کامال 

Man made دهش ساخته انسان بدست  Name نامیدن Over use مفرط استعمال  

Management مدریت National ملی Overthrown سر نگون 

Mankind بشر Naturally طبیعتا P 

Manual دستی Nature طبع Parents والدین 

Marvelous اور حیرت  Neither هیچ Passage عبور 

Massive عظیم Neurophysiologist 
 متخصص

  اعصاب
Past گذشته 
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Pasture چراگاه Powerful قوی Q 

Peer 
بدقت 

 نگریستن
Practical عملی Quest تالش 

Penetrate نفوذ Praise ستایش R 

Perform انجام دادن Precise دقیق Race مسابقه 

Perhaps شاید Precisely دقیقا Range دسترسی 

Period دوره Preference برتری Rapid سریع 

Permanent همیشگى Prehistoric ماقبل تاریخی Rare نادر 

Permit اجازه Preoccupation شیفتگی Rather تا یک اندازه 

Personality شخصیت Primary اصلی Rational منطقی 

Perspective چشم انداز Probe کردن کاوش  Readily به آسانی 

Pharmacological دارویی Problematic گیج کننده Realized متوجه 

Physicists فیزیکدانان Produce تولید کردن Recognize شناختن 

Placate ارام کردن Productive پربار Record سابقه 

Planet سیاره Profession شغل Recourse مراجعه 

Planning برنامه ریزی Profound عمیق Reduce کم کردن 

Plant گیاه Progress پیشرفت Regarded 
در نظر 

 گرفته

Pop star ستاره پاپ Promote ترویج کردن Region قلمرو 

Popular محبوب Proposing پیشنهاد کردن Regime رژیم 

Popularize عمومی کردن Prosperity کامیابی Regularly بطور منظم 

Positively مثبت Protect  کردنحفاظت  Rejoice شادی کردن 

Possibility احتمال Provide ارائه Relativity نسبیت 

Possible میسر Prowess مهارت Remain باقی ماندن 

Potential پتانسیل Publish منتشر کردن Replaced عوض کردن 

Poverty فقر Pupil شاگرد Represent نمایش دادن 
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Requirement نیازمندى Settler مهاجر تازه Somewhat تاحدی 

Resolve رفع Shallow سطحى Soviet Union اتحادیه شوروی 

Ripping عالی Shape شکل Space فضا 

Rise باالرفتن Share بخش کردن Span اندازه 

Risk خطر Shrub گلبن Species گونه 

Rocket راکت Shuttle شاتل Spectrograph طیف نگار 

Root ریشه Shy away اجتناب کردن Speech گفتار 

Route مسیر Significantly بطور قابل توجهی Spend صرف کردن 

S Sillier احمقانه Splendid عالی 

Satellite ماهواره Similar مشابه Spread گسترش 

Save حفظ کردن Simulation شبیه سازی Standard استاندارد 

Science fiction  لی داستان تخی  Singular منفرد State اظهار داشتن 

Scientist دانشمند Skill مهارت Stiffer سخت 

Search جستجو Skull جمجمه Stock سرمایه 

Seasonal فصلى Slang هاصطالح عامیان  Store انبار کردن 

Secondary ثانویه Sleep disorder اختالل خواب Sublime رفیع 

Seed دانه Slightly کمی Subsequently متعاقبا 

Seem دبنظر می رس  Smart زرنگ Subservience کمک 

Selection گزینش Smashing خرد کننده Subtle دقیق 

Sensitivity حساسیت So far تاکنون Success موفقیت 

Sequel عقبه So on بهمین ترتیب Successful موفق 

Sequence مراحل Soak up جلب کردن Succession توالى 

Series رشته Social اجتماعی Successor جانشین 

Set مجموعه Software نرم افزار Suffer درنج می برن  

Page 52

http://icivil.ir/omran


 

                                                                                                                        زبان انگلیسی  جزوه

  

 

Suit لباس جامه Tier ردیف Various مختلف 

Supersensitive فوق العاده حساس Timber الوار Vast عظیم 

Supplied تامین کردن Times عصر Vehicle هوسیله نقلی  

Surer مطمئن Traits صفات Verbal زبانی 

Surface رویه Tranquilize اسوده کردن Very nature ماهیت 

Surge تالطم Transport حمل کردن Vibration ارتعاش 

Survive ماندن زنده  Transportation حمل ونقل Vicissitude تحول 

Swing چرخش Travel سفر Virtually واقعا 

T Treaty عهد نامه Visible مریی 

Take over جانشین کردن Twice دوبرابر Visualize تجسم کردن 

Take بردن Type گونه Volatile سبک 

Tall قدبلند U W 

Target هدف Ultraviolet فرابنفش War جنگ 

Task وظیفه Unchanging یرغیر قابل تغی  Weakened ضعیف شدن 

Teenager نوجوان Uncomfortable ناراحت Wear پوشیدن 

Telescope تلسکوپ Understand فهمیدن Western غربی 

Temperature دما Underway در حال انجام Wholly کامال 

Tenfold ده برابر Unevenly بطور نامنظمی Widespread گسترده 

Terms لفظ Unfeasible غیر عملی Wind باد 

Terrible وحشتناک Universe جهان Winning برد 

Theme انشاء Usage استفاده Withstand تحمل کردن 

Thousand هزار Utilizing بکار گرفتن Wizard جادوگر 

Thrive 
 پیشرفت

 کردن
V World جهان 

Through بواسطه Value ارزش Worldwide جهانی 
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 می پردازیم. 19برایی آشنایی با نحوه تست های کنکور به بررسی چند تست واژگان از سال 

 تست :

1. I’ll need to think carefully before deciding what short ………….. to take to succeed in entrance 

exam.  )                                                                                                            (          19دکترای سراسری  
   1) quest  2) route    3) prompt   4) venture         
2. bad weather has continued to ………………….. the search for survivors.            (19رای سراسری )دکت  

   1) obliterate 2) discharge    3) mitigate   4) hinder         

3. In some industrialized countries, there has been a ……………. Away from traditional ideas of 

family life.  )                                                                                                     (          19دکترای سراسری 

   1) swing  2) dilemma    3) surge   4) dismissal         
4. Descartes’ famous ……………..”I think; therefore, I am.”  )                         (           19دکترای سراسری 

   1) dictum  2) standing  3) jargon   4) approximation          

5. the president said the country could not be ……………….. to observe the treaty signed by the 

previous regime.   19دکترای سراسری          )                                                                                   ( 

   1) counteracted 2) contorted    3) overthrown  4) bound         
 

 پاسخ تشریحی

من قبل از اینکه تصمیم بگیرم کدام .......... کوتاه را برای رسیدن به موفقیت در ازمون ورودی انتخاب کنم نیاز خواهم داشت .  ۱

 که به دقت فکر کنم. 

 ( ریسک ۵( عاجل                             3مسیر                        ( ۲( تالش                         9

 یح است.صح ۲گزینه 

 هوای بد ادامه به ...................... در جستجو برای باز ماندگان می کند..  ۲

 ( ممانعت کردن ۵( سبک کردن                      3مرخص کردن                      ( ۲( محو کردن                    9

 صحیح است. ۵گزینه 

 ................ به دور از ایده های سنتی زندگی فامیلی وجود دارد.یک  ،در بعضی کشورهای صنعتی . ۳

 ( برکناری ۵( تالطم                                3وضع دشوار                        ( ۲( چرخش                         9

 صحیح است. 9گزینه 

 است. ”من هستم  من فکر می کنم پس “.............. معروف دکارت :  . ۴

Worst بدترین Youngster نوجوان Zombie like زامبی مانند 

Written نوشتاری Z   

Y Zeal شوق   
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 ( تخمین ۵( گفتار نامعلوم                                3وضع                            ( ۲( گفته                      9

 صحیح است. 9گزینه 

 ................... .یس جمهور گفت که کشور نمی توانند به رعایت کردن عهدنامه امضا شده توسط دولت قبل ئر . ۵

 ( متعهد شود ۵( سرنگون شود                  3از شکل بیفتد                   ( ۲( عمل متقابل کند                   9

 صحیح است. ۵گزینه 

 

 ۹۲کنکور سال 

همچنین کمتر بودن متن ها که در سوال کمتر می باشد( و  3۰بدلیل کمتر بودن تعداد سوال ها نسبت به سال قبل )  1۲در سال 

 تعداد واژگان جدید آن نیز کمتر می باشد. ،بخش درک متن

 

 

 

 

A Allegorical مجازى Attempt قصد کردن 

Accept پذیرفتن Amendment اصالحیه Attractive کشش -جذاب  

Acceptance قبول شده Anecdote حکایت Awareness اگاهى 

Accompanied همراه Antiquity قدمت B 

Accomplish انجام دادن Apply بکار بردن Baroque ارایش عجیب 

Accord وفق دادن Archeological باستان شناسى Basis مبنا 

Account حساب کردن Arisen برخاستن Behavior رفتار 

Achieve دست یافتن Arithmetic علم حساب Behavioral رفتارى 

Achievements موفقیت Arrange مرتب کردن Biogenic موجود زنده 

Actual واقعى Associate شریک شدن Boundary مرز 

Advertising تبلیغ Assume فرض کردن Branch منشعب شدن 

Affluent سرشار Assumption فرض C 

Ageism تبعیض سنی Astronomy اخترشناسى Capitulate تسلیم شدن 

Agenda دستور جلسه Atomic هسته اى Champion قهرمان 
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Chancellor صدر اعظم Craftsmanship استادکارى Enjoyment لذت 

Characteristics ها ویژگی  Creative خالق Enormous عظیم 

Charity صدقه Criticism انتقادى Environmental محیطى 

Chemical ماده شیمیایى Criticize انتقاد کردن Equation معادله 

Claim ادعا Cultivate ترویج کردن Eradicate ازریشه کندن 

Classical کالسیک D Evidence مدرک 

Classification بندیدسته  Deal معامله کردن Excellence شگرفى 

Codify نقانون وضع کرد  Decay منحط شدن Exchange معاوضه کردن 

Colloquialisms حعبارت مصطل  Define تعریف کردن Exhausting خسته کننده 

Community انجمن Describe شرح دادن Expectancy انتظار 

Complaint شکایت Development توسعه Expensive گران 

Comply موافقت کردن Dignity بزرگى Express اظهار کردن 

Compose سرودن Discrimination تبعیض F 

Comprehensive جامع Distinction رجحان Facilitate تسهیل کردن 

Concept مفهوم Dominated نتسلط داشت  Faith ایمان 

Consistent نامتناقض E Fear ترسیدن 

Contact ارتباط Economic علم اقتصاد Folly نابخردى 

Contemplating درنظر داشتن Educational موزشىآ  Force نیرو 

Contest دنستیزه کر  Electrodynamics یکالکترودینام  Formulate تنظیم کردن 

Context مفهوم Electromagnetic سىالکترو مغناطی  Frame طرح کردن 

Cooperative ىشرکت تعاون  Emanate نسرچشمه گرفت  Funeral مراسم دفن 

Cope حریف شدن Emergence ظهور G 

Cosmological فهوابسته به فلس  Emotional احساساتى Gauge سنجیدن 

Counter نکرد مقابله  Employ استخدام کردن Genius نابغه 
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Geometry هندسه Industrialization نصنعتى شد  Mass جرم 

Government حکومت Infantile بچگانه Master استاد 

Graduation ىفارغ التحصیل  Inflation تورم Mean قصد داشتن 

Gravitational گرانشى Influential بانفوذ Mechanism مکانیسم 

H Inherit به ارث بردن Mediate میانى 

Hoe بیل زدن Initiative ابتکار عمل Miniaturist مینیاتور ساز 

Hope ارزو داشتن Intend قصد کردن Miscellaneous گوناگون 

Humanist بشردوست Interrogate نبازپرسى کرد  Mischievous موذى 

Hypothetical فرضى Intersection چهارراه Monastery صومعه 

I Intervention مداخله Movement نهضت 

Iconography ارپیکر نگ  Issue صادر کردن Multitudinous کثیر 

Illness مرض L N 

Immensely بى اندازه Laborer کارگر Negligibly بطور جزئى 

Impact برخورد کردن Law علم حقوق Nobility اصالت 

Implement ایفاء کردن Least کمترین Noblest اصیل 

Implicate مشمول کردن Legislation قانون گذارى O 

Imply داللت داشتن Limning یپیکرنگار  Objection اعتراض 

Improvement اصالح کردن Literary ادبى Operate عمل کردن 

Incapable ناتوان Long-range دور برد Operation عملیات 

Include شامل بودن Loose سست شدن Opportunity فرصت 

Increased افزودن M Organic زیستى 

Increasingly دهبطور زیادشون  Magazine مجله Overthrow سرنگون کردن 

Independence استقالل Manuscript خطی کتاب  P 

Individual انفرادى Marriage ازدواج Paradigm الگو 
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Parliament پارلمان Purchase خریدارى کردن Respect محترم شمردن 

Particle ذره Pursuit پیگرد Responsible مسئول 

Passion هیجان Puzzle گیچ کردن Retirement بازنشستگى 

Patriarchy پدرساالرى Q Revolutionary انقالبى 

Philosophical فلسفی Quadrivium علوم چهارگانه Rhetoric نعلم معانى بیا  

Physical فیزیکى Quantity کمیت Root ریشه 

Physicist فیزیک دان Quality کیفیت S 

Policy خط مشى Quarrel منازعه Satisfactory رضایتبخش 

Political سیاسى R Scale مقیاس 

Portrait نقاشى Racism نژادپرستى Scandal رسوایى 

Position شغل Rapidly تند Scheme نقشه طرح کردن 

Practice ممارست کردن Rarely بندرت Scholar عالم 

Primarily اصوال Recognize نبرسمیت شناخت  Sculptor پیکر تراش 

Principal اساسی Recommendation توصیه Sculpture تندیس 

Principles اصول Redundant اضافى Secular دنیوى 

Priority اولویت Reflect منعکس شدن Sexism ىتبعیض جنس  

Private خصوصى Regulation مقررات Shrink منقبض شدن 

Product محصول Relief رهایى Significant قابل توجه 

Profession شغل Remaining باقیمانده Similarity شباهت 

Progress دنپیشرفت کر  Renaissance 
 

 مهارت Skill رنسانس

Protagonist کسوت پیش  Represent نمایش دادن Social اجتماعی 

Psychogenic محرکات ذهنى Reproduce باز عمل اوردن Society انجمن 

Public عمومى Repulsive دافع Spacious فراخ 

Publish انتشار دادن Resort نطبقه بندى کرد  Spirit روح 
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 می پردازیم. 1۲برایی آشنایی با نحوه تست های کنکور به بررسی چند تست واژگان از سال 

 تست :

1. The regulations ………………….. that everything has to comply with the relevant safety 

standards.                              1۲دکترای سراسری                     )                                                                 ( 

   1) incline  2) emanate  3) stipulate   4) interrogate      

2. We decided to ……………. The committee’s recommendations in full despite objections made 

by a few members.  1۲دکترای سراسری     )                                                                                            ( 

   1) implement 2) implicate  3) capitulate   4) captivate      
3. A boundary dispute is making it impossible for the neighbors to live in ……...... . 

                        )                                                                           (            1۲دکترای سراسری                                                  

Stage مرحله Theoretical نظرى Vary تغییر دادن 

Stereotypes کلیشه Toile کرباس Vector بردار 

Stipulate نپیمان بست  Trauma اسیب Versatile فراگیرنده 

Strength مقاومت Treatise رساله Vertiginous سرگیجه اى 

Stringency شدت Treatment رفتار Violence خشونت 

Structure ساختار Trivium علوم سه گانه Virtue فضیلت 

Struggle نبرد Typically نوعی Visual بصرى 

Subservient چاپلوس U Visualized متصور ساختن 

Suggest اشاره کردن Ugliness زشتى Voluntary عمدى 

Supreme عالى Unification تکسازى Vulgar عوامانه 

Surrounding مجاور Unifying وحدت W 

T Universe عالم Wane نقصان یافتن 

Tend نگرایش داشت  Unprecedented سابقه بی  Warmth گرمى 

Term عبارت V Western غربى 

Terminology واژگان Value ارزش   

Texture ساخت Variously بطور مختلف   
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   1) tranquility 2) stringency  3) folly   4) agenda      

4. Few musicians are as …………………… as he is since he plays, compose, arrange, and teaches.                                  

 )                                                                                                                          (     1۲دکترای سراسری 

   1) multitudinous 2) collaborative 3) vertiginous  4) versatile      

5. The word “Negligibly” is closest in meaning to ………….. . با اندکی تغییر 1۲ دکترای سراسری     )         ( 

   1) certainly  2) generally  3) insignificantly  4) understandably 
 

 پاسخ تشریحی

 یین نامه ها  .............  که همه چیز باید با استانداردهای امنیتی مرتبط مطابق باشد.آ. 1

 تحقیق می کنند  (  ۵(   تصریح می کنند                3        موجب می شوند     (  ۲   (  تمایل دارند 9

 صحیح است. 3گزینه 

 بوسیله تعداد کمی از اعضا وارد شد. ی کهبا وجود اعتراض  ..……… ما تصمیم گرفتیم تا توصیه کمیته را به طور کامل. 2

 بفریبیم  ( ۵               (  تسلیم کنیم    3       (  مستلزم کنیم          ۲   ( انجام دهیم  9 

  .صحیح است 9گزینه 

 ........... را برای همسایه ها غیر ممکن ساخته است. اختالف بر سر مرز زمین ها, زندگی کردن با  .3

 (  برنامه          ۵                   (  حماقت          3        (    قاطعیت               ۲رامش                    آ(    9

 صحیح است. 1گزینه 

هنگ تنظیم می کند آهم ,فقط چند موسیقیدان به اندازه ی او.............. هستند به خاطر اینکه او هم می نوازد هم اهنگ می سازد . 4

 و هم موسیقی تدریس می کند.

 (   همه کاهره         ۵(  سر گیجه ای                         3                 ( مشارکتی            ۲(  کثیر                      9

 صحیح است. 4گزینه 

 در معنا به کلمه ........... نزدیک است.“ بطور جزئى “کلمه  . ۵

 درک ( قابل ۵                   (  ناچیز               3                      ( عموما ۲                   ( قطعا 9 

 صحیح است. 3گزینه 

 

 ۹۳کنکور سال 

به دلیل حذف سوال های تست کلوز و همچنین کم کردن تعداد و  ،تغییری در فرمت سواالت آزمون ایجاد شد 13در کنکور سال 

سال  ،سوال 9۰۰-19سال قبل از خود بسیار کمتر می باشد. )سال  ۲حجم متن های درک متن از این رو تعداد سوال ها نسبت به 

تعداد کمتر سوال( بسیار نسبت به سوال ها دیگر)به دلیل  13سوال( بنابراین واژگان جدید در سال  3۰-13سوال و سال  1۲-۷۰

 کمتر می باشد.
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A Consumption مصرف Elegant نشیندل  

Absorption جذب Contain در بر گرفتن Enthusiastic عالقه مند 

Add up جمع شدن Contend ستیزه کردن Evaluate نارزیابى کرد  

Advance پیش رفتن Contribute شرکت کردن Exceed تجاوز کردن 

Alacrity چابکى Creature جانور Extinct منقرض 

Amount میزان Crime جرم F 

Army ارتش Critter ماده-گونه  Fat چاق 

Ascertain ثابت کردن Crop محصول Fend off دور کردن 

Assailant کننده حمله  Cure درمان Fraction جزء 

Avarice طمع D Frailer تر نحیف  

B Damage اسیب Function دستورالعمل 

Bind وصل کردن Deadliest ترین کشنده  G 

Biodiversity تنوع زیستی Defense دفاع Gulp فرو بردن 

Bombard بمباران کردن Deficiency فقدان H 

C Degrading پست کننده Hidden مخفى شده 

Capricious دمدمى مزاج Demonstrative شرح دهنده Hug بغل کردن 

Cautionary اخطارامیز Derive استنتاج کردن I 

Cell سلول Dexterity چاالکى Ill بیمار 

Chief رئیس Display نمایش دادن Imagination تصور 

Churn out تولید کردنش Dodge جاخالى دادن Immaterial معنوى 

Combine ترکیب شدن Doubt شک داشتن Improvisation بدیهه گویى 

Conclusive قطعى E Indispensable ضروری 

Conserve نگهدارى کردن Ecological بوم شناختى Inflict تحمیل کردن 

Consolidate محکم کردن Efficient موثر Informative اموزنده 
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Inject تزریق کردن Prediction پیش بینى Shortage نقصان 

Instinct غریزه Present ارائه دادن Skeptical مردد 

Insufficiency نارسایى Prevent جلوگیرى کردن Solution چاره سازى 

Intercept تقاطع Prolong طوالنى Soul روح 

Introduce معرفى کردن Provide اماده کردن Specie نوع 

Isolation انزوا Q Sprint با سرعت دویدن 

J Questioning پرسشانه Substitute جایگزین کردن 

Jail زندان Quotation نقل قول Superstition خرافات 

M R Symbiosis همزیستى 

Mess اشفته کردن Regenerate تولید مجدد Synonymy مترادف 

Metal فلز Region ناحیه T 

N Relevant مربوط Theme زمینه 

Nasty کثیف Repelling هدنندفع ک  Tiny خرد 

Noncommittal رد کننده Replace عوض کردن Tone لحن 

Nutrition تغذیه Resistance مقاومت Toxin سم 

O Rhetorical بدیعى Treasure گنج 

Offset خنثى کردن Right حق Tremendous عظیم 

Optimistic خوش بین Role نقش Trove گنجینه 

P Roughly تقریبا"  V 

Patch up وصله کردن Rust زنگ زدن Validity اعتبار 

Pest بال S Various گوناگون 

Pharmaceutical داروسازى Scholarly دانشمندانه Ventricle بطن 

Pinpoint نبا دقت اشاره کرد  Scramble درگیر شدن Vow عهد کردن 

Pollution الودگى Shack کلبه W 
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 می پردازیم. 13برایی آشنایی با نحوه تست های کنکور به بررسی چند تست واژگان از سال 

 تست :

1. If we analyze food consumption based on body size, we find that ants eat their full body 

weight everyday while a whale eats the ……………….. of only one thousandth of its body weight 

each day.                  31دکترای سراسری   )                                                                                                ( 

   1) absorption 2) equivalent  3) synonymy  4) shortage      

2. I was so happy when I got the acceptance letter from the University of Tehran that I 

sprinted home with great ……………. To share the good news.                        31دکترای سراسری        )  ( 

   1) dexterity  2) improvisation 3) alacrity   4) avarice      

3. The fact that some fish ……………. Their offspring illustrates that these fish lack a nurturing 

instinct.                                        31دکترای سراسری       )                                                                           ( 

   1) mitigate  2) devour  3) withdraw   4) pursue      

4. Walters cannot be sent to jail now; we still have no …………… proof that he was at the scene 

of the crime.                                                  31دکترای سراسری        )                                                          ( 

   1) demonstrative 2) conclusive  3) redundant   4) immaterial      

5. The regulations ………………….. that everything has to comply with the relevant safety 

standards.                              31دکترای سراسری        )                                                                              ( 

   1) evoke  2) contribute  3) vow    4) stipulate 

 

 پاسخ تشریحی

وزن خود هر روز غذا می  همهمتوجه می شویم که مورچه ها به اندازه  ،اگر ما مصرف غذا بر اساس اندازه بدن را بررسی کنیم . ۱

 خورند درحالی که یک وال تنها ...................... یک هزارم وزن خود هر روز غذا می خورد.

 کمبود ( ۵     مترادف ( 3             معادل ( ۲   جذب (9

 .صحیح است ۲گزینه 

................. زیاد تا خانه دویدم که این خبر خوب را  وقتی نامه قبولی در دانشگاه تهران را گرفتم به قدری خوشحال بودم که با . ۲

 بدهم.

 طمع ( ۵   چابکی ( 3             ابتکار ( ۲   مهارت (9

 .صحیح است 3گزینه 

 این حقیقت که بعضی ماهی ها اوالد خود را ..................... نشان دهنده کمبود غریزه پرورش در این ماهی ها می باشد. . ۳

Weapon 
 

 نابود کردن Wreak صرفنظر کردن Withdraw سالح

Weight 
 

   تمرین کردن Workout وزن
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                                                                                                                        زبان انگلیسی  جزوه

  

 

 تعقیب می کنند ( ۵ صرف نظر می کنند ( 3             می بلعند ( ۲  سبک می کنند (9

 .صحیح است ۲گزینه 

 ما هنوز هیچ دلیل ..................... که نشان بدهد او در صحنه جرم بوده است نداریم. ،االن نمی شود والترز را به زندان فرستاد . ۴

 بی اهمیت ( ۵   اضافی ( 3             قطعی ( ۲ اثبات کننده (9

 .صحیح است ۲گزینه 

 مقررات ............. که همه چیز باید با قواعد ایمنی مربوطه مطابقت کند. . ۵

 تصریح می کنند ( ۵  عهد کردند ( 3     شرکت می کنند ( ۲ احضار می کنند (9

 .صحیح است ۵گزینه 

  

 

کنکور هر سال کلمات تکراری زیادی از بین واژگان سال های قبل آن و واژگان ضروری باید این نکته را یادآور شد که در واژگان 

استفاده می شود. در این جزوه تالش شده تا از ذکر کلمات تکراری  ،که در قسمت اول بخش واژان این جزوه به آنها اشاره کردیم

 بین واژگان سال های اخیر و واژگان ضروری خودداری شود.
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