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واژگان انگلیسی جامع کنکور | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

1  introduce 

A کردن  B معرفی  شناختن 

2  classmate

A B هم کالسی  دوست 

3  each other

A B دیگر  یکدیگر 

4  greet

A B احوالپرسی کردن  کردن   بدرقه 

5  letters

A B  نشانه ها  حروف الفبا 

6  one by one

A B یکی یکی  متفاوت 

7  excuse

A B اشتباه  معذرت خواستن 

8  correct

A B درست   به درستی 

9  spell

A کردن  B تلفظ  کردن  هجی  

10  below

A B زیر  در ادامه 

11  fill out

A B ادامه دادن  کردن  (فرم(تکمیل 

12  nice

A B مؤدب  دل پسند 

13  help

A B کمک خواستن  کردن  کمک 

14  oneself

A B خود  من 

15  people

A B خانواده  مردم 

16  following

A B باال  پیش رو 

17  answer

A B پاسخ دادن  پرسیدن 

18  age

A B وزن   سن 

19  practice

A کردن  B عادت  کردن  تمرین 

20  between

A کنار  B در  در بین 

B15A14B13B12B11

B20B19B18A17B16

B5A4B3A2A1

A10B9A8B7A6
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بخش اول  مرور پایه های هفتم، هشتم و نهم
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

1  prophet

A B پیامبر  مسجد 

2  bravery

A B شجاعت  شهادت 

3  pleasant

A B زیبا  خوشایند 

4  modern

A B قدیمی  امروزی 

5  product

A B محصول  سرگرمی 

6  souvenir

A B سوغات  جایزه 

7  personality

A B جمعیت  شخصیت 

8  best

A B بزرگ ترین  بهترین 

9  scar

A B جای  زخم  درد 

10  knee

A B نوک  پا  زانو 

11  install

A B نصب  کردن  فرستادن 

12  put out

A B خاموش  کردن  حاضر  شدن 

13  donate

A B اهدا  کردن  برداشتن 

14  set

A کردن  B جمع   کردن(چیدن  (مرتب 

15  lazy

A B تنبل  باهوش 

16  climb

A B باال رفتن  تکان  خوردن 

17  bleed

A کردن  B خون ریزی  کبود شدن 

18  find

A B پیدا  کردن  کشتن 

19  stick

A B چسباندن  کندن 

20  pick

A کردن  B  تمیز  (گل( چیدن 
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واژگان انگلیسی جامع کنکور | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

1  take care

A B شبیه  بودن  مراقب بودن 

2  bruise

A B کبود  شدن  صدمه  زدن 

3  burn

A B سوزاندن  از بین  بردن 

4  participate

A B تنظیم  کردن  کردن  شرکت  

5  injury

A B جراحت  اختالل 

6  brilliant

A B بااستعداد  بادقت 

7  attend

A B فهمیدن  حضور داشتن 

8  report

A B گزارش  مجله 

9  receive

A B وصل  کردن  دریافت  کردن 

10  correctly

A B به درستی  دقیق 

11  relevant

A B مرتبط  مشابه 

12  celebrate

A B جشن  گرفتن  فعال  بودن 

13  activity

A B سرگرمی  فعالیت 

14  wake up

A B برخاستن  بیدار شدن 

15  actually

A B در واقع  واقعیت 

16  injure

A کردن  B تخریب  کردن  مجروح 

17  outside

A B بیرون  درون 

18  lose

A B گم  شدن  گم  کردن 

19  hire

A B خریدن  کرایه  کردن 

20  receive

A کردن  B استقبال  فهمیدن 
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بخش اول  مرور پایه های هفتم، هشتم و نهم
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

1  get off

A B پیاده  شدن  سوار شدن 

2  employer

A B کارفرما  کارمند 

3  envelope

A B کارت پستال  کت نامه  پا

4  near

A B نزدیک  درون 

5  relative

A B مربوط  آشنا 

6  religious

A B مذهبی  فرهنگی 

7  holiday

A B تعطیالت  اوقات فراغت 

8  poem

A B شاعر  شعر 

9  hold

A کردن  B برگزار  خواندن 

10  clear

A کردن  B تمیز  کردن  جمع آوری 

11  normally

A  
ً

B معموال  
ً

تقریبا

12  sure

A B مطمئن  امن 

13  contracted

A B مخفف  مفید 

14  change

A B تغییر دادن  از بین  بردن 

15  related to

A B مربوط به  با توجه به 

16  following

A B پیش رو  کنار 

17  suitable

A B وابسته  مناسب 

18  guess

A B حدس  زدن  کردن  تصور 

19  pray

A کردن  B تماشا   کردن  دعا 

20  pay attention

A B توجه  کردن  کنار زدن 
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در
ن 

الی
 آن

ید
خر

واژگان انگلیسی جامع کنکور | 

A10A9B8B7B6A5B4B3B2A1

1  Nina was at university for two years but she did not ....................... her studies.

A  complete B  imagine 

2  To become a member, fill out the ....................... form.

A  decision B  application

3  ....................... your eating habits is the best way to lose weight.

A  Producing B  Changing

4  I can't wait to put what I've learnt into ....................... . I am going to start 

just now.

A  activity B  practice

5  If you pass your exams, we’ll have a party to ...................... .

A  celebrate B   describe

6  A: How do you ....................... your name? B: A-Z-I-Z

A  speak B  spell

7  The new job ............... him into a more serious person.

A  learned B   changed

8  Could you fill ...................... the application form, please?

A  up B   out

9  A ....................... types letters, answers the telephone, keeps records, etc.

A  secretary B   postman

10  A shop where you can buy medicine is called a ....................... .

A  drugstore B   clinic 
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32

واژگان انگلیسی جامع کنکور | 

1  save

A کردن  B ذخیره    از دست دادن 

2  nature

A B طبیعی  طبیعت  

3  put out

A کردن  B خشمگین  کردن   خاموش 

4  hunt

A کردن  B  شکار  از بین بردن 

5  help

A کردن  B  کمک  نجات دادن 

6  injured

A B  بیمار  مجروح/آسیب دیده

7  goat

A B بز  کرگدن  

8  leopard

A B پلنگ   ببر  

9  endangered

A B  از بین رفته   در معرض خطر 

10  alive

A B  زنده   حاضر 

11  increase

A B افزایش یافتن  کاهش یافتن  

12  hear

A B  شنیدن  کردن   دریافت 

13  protect

A کردن  B ذخیره  کردن   محافظت 

14  for example 

A B مثاًل    
ً

اوال

15  excuse

A کردن  B  تنبیه  معذرت خواستن 

16  plan

A B  برنامه  سرگرمی 

17  take care

A کردن  B مراقبت  کردن    سوار 

18  animal

A B گیاه  حیوان  

19  following

A B پیش رو   پشت  

20  orally

A  
ً

B  کتبا   
ً

 شفاها

B15A14B13A12A11

B20A19B18A17A16

A5A4B3B2A1

A10B9A8A7B6
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بخش دوم  درس 1 پایۀ دهم

A15B14A13A12A11

A20A19A18B17A16

A5B4A3A2B1

A10B9A8A7B6

1  expression

A B  کلمه  ابراز 

2  practice

A کردن  B تمرین  کردن   حل 

3  earth

A ک  B خا قاره  

4  tiger

A B یوزپلنگ  ببر  

5  wild

A B وحشی   اهلی  

6  forest

A B دشت   جنگل  

7  destroy

A کردن  B ویران  کردن    حفظ 

8  die out 

A B  منقرض شدن  از بین بردن 

9  pay attention

A کردن  B مراقبت  کردن   توجه 

10  natural

A B  طبیعی   طبیعت 

11  plain 

A B دشت   جنگل  

12  a few 

A B تعداد اندک  چندین 

13  human

A B انسان   روح  

14  instead

A B آن سوی   به جای  

15  else

A B دیگر   یکدیگر  

16  future

A B  آینده   حال 

17  after

A B دورتر   بعد از  

18  need

A B نیاز داشتن  ناقص بودن  

19  attention

A B توجه  اخطار  

20  hope

A B امید داشتن  آرزو داشتن  

Q
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واژگان انگلیسی جامع کنکور | 

کنم. که چرا نتوانستم دیشب در مهمانی شرکت   1 خودم .................... برایش توضیح دادم 

really B  orally A

کند و معاونش .................... او در جلسه حاضر شد.  2 محمد به خاطر مشغلۀ زیاد نتوانست در جلسه شرکت 

instead of B  insist on A

ضروری   
ً
واقعا زلزله  زمان  در  استفاده  برای  پناهگاه  به عنوان   .................... مکان  یک  وجود  خانه ای،  هر  در   3 

است.

large B  safe A

 4 آتش نشانان جان خود را  به خطر می اندازند  تا بتوانند مردم را نجات دهند و آتش را .................... .

cut down B  put out A

 5 دانشمندان آب های کرۀ زمین  را به نواحی مشخصی .................... و آن ها را به صورت دریا و اقیانوس نام گذاری می کنند.

divide B  practice A

که او را .................... . کاترین امشب نمی تواند به مهمانی بیاید، بنابراین از شما خواست   6 

excuse B  fact A

 7 تمامی بخش های مختلف ....................  بسیار خوب طراحی شده و امکان موفقیت آن زیاد است.

fact B  plan A

 برای بچه ها، جذاب و دوست داشتنی است.
ً
گرفتن در  ایام عید نوروز، خصوصا  8 در ایران ما، ................. عیدی 

present B  practice A

 9 برای بازسازی این آپارتمان، ابتدا باید آن را .................... .

destroy B  practice A

که  متأسفانه  به زودی .................... و به نسل های آینده منتقل نخواهد شد.  10 این یک سنت قدیمی  است 

dies out B  cuts down A

B10B9A8A7B6B5A4A3B2A1

Q
ui

z.0
27

فارسی ـ انگلیسی



در
ن 

الی
 آن

ید
خر

51

بخش دوم  درس 2 پایۀ دهم

1  such

A B چنان  شبیه 

2  age

A B سن  اندازه 

3  young

A B جوان  پیر 

4  plant

A B کارخانه  سیاره 

5  color

A B رنگ  سایز 

6  nationality

A B  مذهب  ملیت 

7  material

A B جنس  مقدار 

8  wooden

A B سنگی  چوبی 

9  bear

A کردن  B تحمل  خالی 

10  golden

A B طالیی  سبز 

11  funny

A B لذیذ  بامزه 

12  tall

A B بلند  پهن 

13  cloudy

A B ابری  ابر 

14  angry

A B خوشحال  عصبانی 

15  strong

A B قوی  عجیب 

16  far

A B  نزدیک  خیلی 

17  ugly

A B زشت  ضعیف 

18  deep

A B کوتاه  عمیق 

19  sure

A B مطمئن  ناامن 

20  ticket

A B شانس  بلیط 
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واژگان انگلیسی جامع کنکور | 

1  train

A B قطار  گن  وا

2  brain

A B مغز  صورت 

3  organ

A کردن  B اداره  عضو  بدن 

4  type

A B نوع  کاست  نوار 

5  laugh

A کردن  B سرفه  خندیدن 

6  inside

A B درون  خارج 

7  worry

A کردن  B خوشحال  کردن  نگران 

8  sick

A B مریض  بیماری 

9  fight

A B پرواز  جنگیدن 

10  disease

A B بیماری  تندرستی 

11  usually

A  
ً
کثرا B ا  

ً
معموال

12  attack

A B حمله  کردن  کردن  دفاع 

13  need

A B شستن  احتیاج  داشتن 

14  fast

A B سریع  آرام 

15  behavior

A B شباهت  رفتار 

16  nothing

A B هیچ چیز  هر چیز 

17  move

A B حرکت  دادن  ایستادن 

18  Jupiter

A B مشتری  مریخ 

19  heart

A B قلب  سر 

20  neighbor

A B همسایه  فروشنده 

Q
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بخش دوم  درس 2 پایۀ دهم

B10B9B8A7B6B5A4A3A2B1

1  And of Allah’s ................. of power is the creation of the heavens and the Earth.

A  kinds  B  signs

2  A: Are you ...................... in the planets? B: Yes! But I don’t know much about 

them.

A  interested  B  interesting

3  The brave soldiers ...................... our country in the war.

A  defended  B  programmed

4  Monkeys ...................... their babies all day long.

A  carry  B  increase

5  The school bus ...................... the children each morning.

A  connects  B  collects

6  It’s a ...................... that the Earth goes around the sun.

A  hope  B  fact

7  The human body is a real ...................... . It is sometimes good to think about 

our body and how it works.

A  wonder  B  respect

8  Another way to keep our body healthy, is to ...................... our blood to those 

who need it.

A  share  B  donate

9  You can make sentences with adjectives to ...................... and compare people, 

things or places you know.

A  protect  B  describe

10  She looked at the ...................... sky above the sea.

A  happy  B  cloudy

Q
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واژگان انگلیسی جامع کنکور | 

1  Some people think that lions are the most ...................... animals in the world.

A  serious  B  dangerous

2  Reading and listening help the brain work ...................... .

A  good  B  well

3  Viruses are ...................... the smallest microbes on the Earth; even smaller 

than bacterias.

A  between  B  among

4  A/An ...................... is a place from which people can watch the planets and 

stars.

A  laboratory  B  observatory

5  A ...................... is a large and round body of rock or gas that moves around 

the sun.

A  planet  B  plain

6  ...................... is the yellow liquid that carries the blood cells.

A  Blood  B  Plasma

7  A ...................... uses lenses to make very small things look larger.

A  telescope  B  microscope

8  ...................... is inside your head and controls your body.

A  Brain  B  Stomach

9  The sky is cloudy. We cannot see the ...................... tonight.

A  sun  B  moon

10  The Hubble ...................... goes around the Earth every 97 minutes.

A  microscope B  telescope

B10B9A8B7B6A5B4B3B2B1
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واژگان انگلیسی جامع کنکور | 

گرفته شده است.  1 در این مجتمع جدید، بخش های مختلفی برای .................... جوانان در نظر 

attention B  entertainment A

کشورمان، .................... است. کشاورزی موجود در بازار   2 بخش زیادی از محصوالت 

familiar B  domestic A

کباب بوقلمون است.  3 غذای .................... شهر ما، 

traditional B  dangerous A

 4 ....................  افتتاحیۀ جشنوارۀ فجر، در سینما فلسطین برگزار شد.

party B  ceremony A

کرد.  5 .................... ایران در لهستان برای شهروندان ایرانی، مراسمی بزرگ به مناسبت عید نوروز برگزار 

embassy B  strategy A

کمابیش با موضوع .................... شده است. که ساسان قبل از جلسه،   6  به  نظر می رسد 

familiar B  appropriate A

کلوچۀ سنتی، .................... شهر الهیجان است.  7 این 

souvenir B  gift A

کشور، مبلغ قابل توجهی برای توسعۀ صنایع پتروشیمی .................... . گذشتۀ   8 در بودجۀ سال 

was appropriated B  was created A

کنم. کار   9 من به دلیل .................... های مالی، مجبورم ساعات زیادی در روز 

ceremony B  obligation A

که سال آینده در این شرکت نباشم.  10 این .................... وجود دارد 

possibility B  culture A

B10A9B8B7B6B5A4B3A2A1
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واژگان انگلیسی جامع کنکور | 

کشورهای همسایه صادر می شوند.  1 بسیاری از .............. این شرکت به 

producers B  products A

گمرک پرداخت شود.  باید قبل از ترخیص، به 
ً
که حتما کاالهای وارداتی 30درصد است   ............... 2 

duty B  price A

 3 زندگی و رفتارهای بدون .............. از اولین نشانه های افسردگی در میان سالی است.

different B  variation A

.............. به   اثر یک  بر  کتشافات بزرگ  ا از  که بسیاری  با مطالعۀ سرگذشت دانشمندان بزرگ می توان دید   4 

وجود آمده اند.

accident B  activity A

کیک و پیتزا بهتر است از .............. استفاده شود. کی ها مانند   5 برای پختن برخی خورا

plain B  oven A

که در یک روز .............. انجام می دهیم را در قالب یک انشا بنویسیم.  6 معلم از ما خواست فعالیت هایی 

ordinary B  usually A

کاری انجام دهند. که حاضرند برای وطنشان هر   7 علی یک .............. بارز از افرادی است 

instance B  distance A

کشیده بود از او  که برایم در دبیرستان   8 دیروز آقای احمدی را .............. در خیابان دیدم و به خاطر زحماتی 

کردم. تشکر 

accidentally B  exactly A

 به یکی از بزرگ ترین شاعران جهان تبدیل خواهید شد.
ً
که با ادامه دادن این رویه، قطعا  9 .............. مطمئنم 

exactly B  verily A

کشور است.  10 .............. سبد یکی از حرفه های رایج در شهر های شمالی 

weaving B  waving A
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 1 مهران توانست تمامی امتحاناتش را .............. پشت سر بگذارد و به سفر برود.

exactly B  successfully A

 2 پیشنهادهای من برای آیندۀ شرکت، خشم مدیر را .............. .

visited B  elicited A

کره در نهایت توانستیم به یک .............. جامع برسیم.  3 بعد از چند ساعت مذا

appointment B  agreement A

کنند و به خانه بروند. که با هم مهمانی را ترک   4 او از دور به همسرش .............. 

signaled B  figured A

 5 به دلیل اینکه دانشگاه هنوز جواب درخواست او را نداده، حمید در .............. به  سر می برد.

certainty B  uncertainty A

که در فروشگاه وجود دارند باید دارای .............. قیمت باشند. تی   6 بر اساس بخش نامۀ جدید، همۀ محصوال

bag B  tag A

کمک بگیریم. که از او   7 آقای مجیدی تجربۀ موفقی در شرکت قبلی اش داشت ............... ما الزم دانستیم 

since B  hence A

 8 آقای وزیر بعد از چند روز باالخره شایعات مربوط به استعفایش را .............. .

defined B  confirmed A

گی های شخصیتی اوست.  9 با  اینکه رضا آدم چندان پولداری هم نیست، .............. بودن یکی از بارزترین ویژ

generous B  poor A

که من اطالع دارم، ..............   10 با  اینکه این خبر در تمامی رسانه ها بازتاب وسیعی داشته است، ولی تا جایی 

نیست.

draw B  true A
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کنیم. ً .............. و مسابقه را شروع 
که فورا  1 مربی خواست 

pair up B  pair down A

که در بیمارستان بستری شده.  2 .............. جسمانی مادر دوستم مناسب نیست و چند روز است 

condition B  station A

کاماًل متفاوت است. که از اطراف می بیند با تصویر ما   3 مگس دارای چشمان .............. است و تصویری 

compound B  confused A

کافی است تا زندانیان به سخت ترین مجازات محکوم شوند.  4 تنها یک .............. برای فرار از اردوگاه 

predict B  attempt A

کنم. که می خواهم درموردش با رئیس دانشکده صحبت  کنفرانس همان ........... مهمی است   5 تعمیر سالن 

object B  subject A

کلمه های .............. مانند "و" و "یا" است.  6 یکی از راه های ساخت جمالت مرکب، استفاده از 

connecting B  selecting A

کند. گوشت یا محصوالت فراوری شدۀ .............. اجتناب  کامل از خوردن   7 دکتر از او خواست تا بهبودی 

natural B  similar A

ً  .............. های فرهنگی - هنری مانند کتاب خوانی و آموزش موسیقی انجام می شود.
 8 در این فرهنگ سرا عمدتا

activity B  reality A

که در بی صدا باز شود و وارد شوم. کردم .............. را آرام بچرخانم   9 سعی 

door B  handle A

که نور به داخل خانه بتابد.  10 پرده را .............. 

receive B  draw A
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کتاب سبک های متفاوت نوشتاری آن هاست.  1 بزرگ ترین .............. بین این دو 

contrast B  similarity A

 2 .........  های عمده ای میان فرش ایرانی و فرش های دیگر وجود دارد.

different B  difference A

که هیچ وقت آن را نمی پوشد.  3 سوسن یک .............. بنفش دارد 

dress B  cloth A

کفش هایش را .............. و به سمت در خروجی دوید.  4 علی به سرعت 

weaved B  wore A

که حتی یک لحظه نمی توانم آن را زمین بگذارم. کتاب هری پاتر به قدری .............. است   5 خواندن 

enjoyable B  boring A

کنید. گذاشته و با او با مهربانی برخورد  کنار  کدورت ها را  کسی را به جایی ........... باید   6 وقتی 

invite B  forgive A

کردم. کسب  کاربردی فراوانی   7 در شغل قبلی ام درآمد زیادی نداشتم اما ............. 

experience B  experiment A

 8 متأسفانه تمام اعضای .............. انصراف دادند و عماًل حزب منحل شد.

friendly B  worthy A

گرم و خشکی دارد و .............. در آن باران می بارد.  9 یزد اقلیم 

rarely B  utterly A

 با هیدروژن .............. .
ً
کربن می تواند مستقیما  10 

define B  combine A
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1  The facts, ideas or things from which something can be developed is 

the .............. of that thing. 

A  basis  B  instruction

2  Psychologists .............. divide memory into two types, short-term and 

long-term memory. 

A  generally  B  carefully        

3  Such .............. instructions make the users really confused. 

A  incomprehensible B  unpredictable       

4  Weather stations contain highly .............. equipments to make it possible 

to predict the weather. 

A  confused  B  advanced

5  The main problem made by .............. is the extinction of plants and animals. 

A  polluted  B  pollution

6  The .............. continues to suffer under very rapid urban population 

growth, extreme poverty and many other social problems. 

A  continent  B  condition       

7  The president emphasized the importance of both political and .............. 

independence of our country. 

A  economical B  commercial 

8  Everyone should have the right to freedom of .............. . 

A  expression  B  attention          

9  Her .............. occasionally has referred to her own unhappy schooldays. 

A  biography  B  study

10  More recently he’s .............. in a number of British films. 

A  appeared  B  created
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P.
35

8

1  .............. the pictures below with their appropriate definition. 

A  Match  B  Read
2   We will have to .............. that important problem carefully. 

A  consider  B  protect
3  The .............. of this meeting is to announce the new CEO. 

A  purpose  B  location
4  Alireza has a .............. character and not everyone knows how to treat him 

and avoid getting him mad. 

A  generous  B  special
5  Passing the exam is not that hard, you should just focus and study 

your lessons .............. . 

A  exactly  B  effectively
6  A: What are you doing? B: Nothing, I am just looking .............. the roof 

above my head. 

A  up  B  at
7  The hints you gave me on how to solve the problems will definitely 

.............. under any circumstances. 

A  work out  B  turn out
8  His accent made his speech .............. , we couldn’t understand a word. 

A  incomprehensible B  inaccessible
9  I was very cautious and careful .............. my speech so that it wouldn’t 

offend anybody. 

A  with  B  that
10  I was swimming in the .............. while my father was standing at the bank 

checking its salt water if it is okay to drink. 

A  river  B  ocean
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1  After the leader died, chaos took over and the members no longer 

knew what the party .............. . 

A  stands for  B  identifies

2  This hotel wants to .............. its business by purchasing the nearby building. 

A  expand  B  extend

3  Landlords are normally required to give a 28-day written notice to 

.............. . 

A  rewrite  B  quit

4  The agreement has become .............. satisfying. 

A  effectively  B  carefully

5  .............. means explaining the meaning of a word or an idea. 

A  Description B  Definition

6  The trainer carefully .............. the pupils through rehearsals. 

A  guided  B  suited

7  Each chapter of this book is divided into three ...................... . 

A  educations  B  sections

8  His aggressive reaction .............. the problem. 

A  magnified  B  occurred

9  I never go home late, but if I ever do, I have to give my parents an ............ . 

A  observation B  explanation

10  Every item of the museum is a reminder of a corner of his life and 

bears a .............. lesson of life. 

A  valuable  B  flexible
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 Quiz.197
 1 لباس های او همیشه متناسب با موقعیت ها است، اما باید برای جلسٔه قبلی لباس بهتری می پوشید.

respect)ing( to : با توجه به  تصمیم بگیریم. 
ً
 2 با توجه به درآمد شما، باید بعدا

که توسط دماسنجی مدرج اندازه گیری می شود. کمیت فیزیکی است   3 دما یک 

گرفتن امنیت خود، به درون خانٔه در حال سوختن دوید.  4 او بدون در نظر 

without regard for : گرفتن / بی توجه به بدون در نظر   
کنند. که ازدواج  کلیسا می کنند و هرگز اجازه نخواهند داشت  کشیش ها زندگی شان را وقف   5 

کرد و به آن ها غذا داد. گرسنه ترحم  کودکان   6 او به 

 7 نمی توانستم صدای او را بشنوم به همین دلیل پیغام را از آن سوی رودخانه فریاد زد. 

کشورم را مطالعه می کنم حس تعلق شدیدی به من دست می دهد.   8 وقتی تاریخ 

 9 پزشکان در حال بحث راجع به مشکل عملکرد معدۀ او هستند.

کند.  خوشحال 
ً

گرفتن پدرتان در روز تولدش می تواند او را واقعا  10 در آغوش 

 Quiz.225
)جبران  برنمی گردند  دیگر  شدن  خراب  از  بعد  که  دارند  وجود  بزرگ سالی  در  )فرصت ها(  شرایط  بعضی   1 

کنید. کنید و درمورد آنچه می خواهید بگویید دوباره فکر  کنترل  نمی شوند(، پس وقتی عصبانی هستید خودتان را 
contain : )کردن)احساس کنترل  کردن / شامل شدن /  مهار   

کتاب را بخرم. B: ایدۀ خوبی به نظر می رسد.  A 2: قصد دارم آن 

کمی اطالعات به من بدهید.  
ً

 3 می خواهم یک حیوان خانگی بخرم اما چیزی راجع به حیوانات نمی دانم. لطفا

گهانی در رفتارش فکر می کردم.  4 شوکه شده بودم و دو ماه داشتم به علت تغییر نا

کلمات را درست بنویسی آن نامه را تحریر نکن. که ندانستی چطور همۀ   5 تا زمانی 

کنم، نمی توانم بفهمم مشکل چه بود.  6 فرقی ندارد چقدر سخت تالش 

کشاند.  گوار   7 مجموعه ای از ترس ها ما را به این وضع نا

 A 8: می دانستی خودروی مانیکا دزدیده شده؟ B : بله، خوشبختانه دیروز حوالی مرکز شهر پیدا شد.

کارخانه ها در سراسر دنیا موجب آلودگی بیشتر  کناره گیری از قرارداد زیست محیطی،در سال های اخیر   9 با 

زمین شده اند.
کرده است. کنترل تورم به طور جامع بیان   10 دولت فعلی راهکارهایش را برای 

 Quiz.226
گونه های شگفت انگیزی از حیات )موجودات زنده( است.  1 زمین شامل 
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گرچه مغز )ذهن( را قوی تر می کنند.  2 از بازی های فکری متنفرم، ا

که می توانستند به جمله اضافه شوند.  etc." 3 )و غیره...(" نشان دهندۀ خیلی از چیزهای مشابه دیگر است 

 4 کلمه "cahier" ریشۀ فرانسوی دارد.

کند  کند)صحبت   5 شاهد قصد دارد در راستای انکار مطلع بودنش از )آن( موضوع، اظهاریه صادر )بیان( 

issue : کردن مفصل / شمارۀ مجله / صادر  گزارش دهد(.  و 
 چه اتفاقی افتاده و شایعات به سردرگمی )آن ها( دامن می زد.

ً
 6 مردم هنوز نمی دانستند دقیقا

 7 عواقب سوءمدیریت اقتصادی به واسطۀ یک سری از بالیای طبیعی تشدید شد.

 8 او عماًل دوزبانۀ اسپانیایی و آلمانی است.

کمی داده شده است.  9 در یادداشت های )این( دفتر خاطرات اطالعات بسیار 

entry : )در دیکشنری( مدخل / یادداشت / در )دروازۀ ورودی(  
که مبادا شرایط حاد پزشکی پیش بیاید.  10 یک پزشک آماده)به خدمت( حضور دارد )زمانی( 

 Quiz.227
گسترش یابد، اساس  که از آن ها یک چیز می تواند ایجاد شده و   1 به حقایق )نکات(، ایده ها یا مواردی 

گفته می شود. آن چیز 
کوتاه مدت و بلندمدت. کلی حافظه را به دو بخش تقسیم می کنند، حافظٔه   2 روان شناسان به طور 

 سردرگم می کند.
ً

 3 چنین دستورالعمل های غیرقابل فهمی)گنگی( مصرف کنندگان را واقعا

که پیش بینی هوا را ممکن سازد.  4 پایگاه های هواشناسی تجهیزات بسیار پیشرفته ای دارند 

گیاهان و حیوانات است.  5 مشکل اصلی به وجود آمده در اثر  آلودگی، انقراض 

 6 آن قاره دارد از رشد سریع شهرنشینی، فقر شدید و بسیاری از مشکالت اجتماعی دیگر رنج می برد.

کرد. کید  کشورمان تأ  7 رئیس جمهور بر اهمیت استقالل سیاسی و مالی )تجاری( 

economic : اقتصادی )مربوط به اقتصاد( / سودآور        economical : کم هزینه / مقرون به صرفه  
 8 همه باید حق آزادی بیان داشته باشند.

freedom of expression / speech : آزادی بیان  
کرده است.  به دوران غمگین مدرسۀ خودش اشاره 

ً
 9 زندگی نامه اش غالبا

کرده( است.  در تعدادی فیلم بریتانیایی، حضور داشته )بازی 
ً
 10 او اخیرا

appear : به نظر رسیدن / ظاهر شدن / حضور یافتن  

 Quiz.228
کنید(. کنید )وصل   1 هریک از تصاویر زیر را با توضیح مناسبش منطبق 
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کشور ما وارد شود. "suggest" به  ک   2 این اطالعات اشاره د ارد به اینکه دشمن نتوانسته است به خا

suggest : کردن / بیانگر چیزی بودن کردن / اشاره  پیشنهاد  معنی "refer" است. 
گر یک شخص مشهور مقدمۀ آن را نوشته باشد. کتاب بعضی اوقات بهتر به فروش می رسد ا  3 یک 

کیفیت زندگی بشر می تواند تا حد زیادی بهبود یابد.  کارآمدتر منابع طبیعی،   4 با مدیریت 

که آن ها نسبت به هم احساس و رفتار می کنند.  گروه، شیوه ای است   5 ارتباط بین دو فرد یا 

 6 او هر روز 6 مایل می دود تا بدنش را روفرم)آماده( نگه دارد.

 7 ظرف های چینی خوب فقط برای مناسبت های خاص استفاده می شد.

combination : )ترکیب / تلفیق / رمز )برای قفل  8 آیا رمز این قفل را می دانید؟ 

که ممکن است در غذا باشند را از بین برده یا  کتری ها و انگل های مشخصی   9  گرما عملکرد )اثر( انواعی از با

action : اقدام / عمل / عملکرد / اثر به تعویق می اندازد. 
که غیرمنتظره اتفاق می افتد، نیازمند اقدام سریع است تا از آثار  ک و جدی مثل تصادف،   10 چیزی خطرنا

زیان بار جلوگیری شود. 

 Quiz.233
که االن شرایطم خیلی پیچیده تر از آن است  کنم اما معلوم شد   1 تا همین لحظه فکر می کردم می دانم چه کار 

گمان می کردم. که 
که چه کار باید بکنم. کشیده ای؟ B : چون هیچ ایده ای ندارم   A 2: چرا امروز فقط دراز 

که می توانید  که روی سایت ها قابل دسترس )موجود( است به این معنی   3 فرهنگ لغت آنالین آن است 

کنید. از طریق اینترنت با یا بدون هزینه از آن استفاده 
کوچکی می تواند این حجم عظیم اطالعات را انتقال دهد. که یک سیم به این   4 خیلی شگفت انگیز است 

کن. کلمه را نمی دانی معنی آن )کلمه( را جستجو  گر معنای   5 ا

کنند. کردن دشمن اجتناب  کردند تا از باخبر )خبردار(   6 دیشب سربازان به آرامی پیشروی 

advance : کردن کردن / پیشروی  جلو بردن / پیشرفت   
گر قدرت های فوق بشری داشتم، ترجیح می دادم بتوانم ذهن های مردم را بخوانم.  7 ا

 هفته ای یک بار.
ً
 A 8: چند وقت یک بار به پدربزرگ و مادربزرگت سر می زنی؟ B : حدودا

که هیچ دکتری بیماری آن ها و راه درمان آن   9 بیماران زیادی با عالئم غیرقابل توضیح )ناشناخته( هستند 

را تشخیص نمی دهد. 
 10 این منطقۀ )پیست( اسکی برای مبتدیان و افراد متوسط مناسب )مهیا شده( است.

advanced : بدون اسم نمی آید ⇒ )صفت( پیشرفته  
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 Quiz.234
 1 به )افراد( سطحی چنین مبتدی می توان به راحتی آموزش داد. 

که او نتوانست بار اول من را تشخیص دهد )بشناسد(؛ هرچه باشد ما یکدیگر را برای  تعجب آور نبود   2 

مدتی طوالنی مالقات نکرده بودیم.
کامپیوتر پیچیده تر است. کارآمد فرض می شد، خیلی از حافظۀ   نا

ً
که سابقا  3 حافظۀ انسان 

کثر مدارس ارتباط منظم بین اولیا و مربیان را تشویق می کنند.  4 ا

که هفتۀ پیش توسط آن محقق منتشر شده بود، پوشش   5 طیف وسیعی از موضوعات مختلف در مقاله ای 

داده شد.
 6 خانٔه مادربزرگم با رقم )قیمت( پایینی به فروش رسید.

abbreviation : اختصار / مخفف / خالصه  7 این خالصه ای از داستان اصلی است. 

گنجینۀ منحصربه فردی از اشعار عاشقانه است. کتاب   8 آن 

treasure : گرامی داشتن گنجینه / خزانه / اندوختن /   
کنند،  که ما آن ها را دوزبانه می نامیم، می توانند هر دو زبان را به خوبی صحبت  کمی از افراد،   9 تنها تعداد 

بخوانند و بنویسند.
 10 آلودگی می تواند باعث تغییر در الگوی آب و هوایی در مقیاس جهانی شود.

 Quiz.235
how frequently :  )کاری  A 1: چقدر وب گردی می کنید؟ B: راستش خیلی. چقدر )برای تعداد تکرار 

کالفه شد زیرا نمی توانست  که برای مدت طوالنی توسط طرفدارانش احاطه شده بود خسته و   2 بازیگری 

کند. آنجا را ترک 
گراف مقدمه )ابتدایی( )این(  گون در پارا گونا کلمات متضاد  کرده است تا با استفاده از   3 نویسنده سعی 

کند( . تفاوت را نشان دهد )تفهیم 
گمان می کنم زندگی ات را تغییر خواهد داد. که  کتاب پرفروش را بخوانی چرا که این   4 توصیه می کنم به تو 

کاری داشته باشم، آیا می توانی یک معرفی نامه  )تأییدنامه ( به من   5 هفتۀ آینده قرار است یک مصاحبۀ 

بدهی؟ 
figure : حساب و کتاب / قیمت  استعدادی در حساب وکتاب ندارد. 

ً
 6 او واقعا

کاری را به طور پربازده انجام می دهید، شما آن را عالی و بدون اتالف پول،وقت یا انرژی اجرا می کنید. که   7 وقتی 

efficiently : کم هزینه پربازده / عالی و   
کودکان از خواندن آن  که   8 )کتاب( "Dream Days" یک داستان سرگرم کننده را شامل می شود )در بردارد( 
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لذت می برند. "contains" معادل "includes" است.
کند.   که در آینده ای نه چندان دور از نیروگاه جدید بازدید   9 رئیس جمهورمان امیدوار است 

کردیم را ارزشمند خواهم دانست. که باهم سپری   10 همیشه خاطرۀ روزهایی 

 Quiz.236
کیفیت نیست.  با

ً
گرانی لزوما که جنس خوب بخرم و اینکه هر لباس   1 پدرم همیشه به من می گوید 

از آن گونه افرادی باشد   فکر نمی کنم او 
ً

او هیچ وقت آرام نیست و همیشه سر بچه ها داد می زند، واقعا  2 

کنارش باشم. که بخواهم 
 3 این مکان جدید شرکت است و تمام وسایل و ابزار طی هفتۀ آینده به اینجا منتقل خواهد شد.

که این برنامه رویش نصب شود. کنم  کامپیوتر مناسب پیدا   4 باید یک 

 5 بعد از مرگ همسرم، تمام رویاهایم نابود شدند.

 با دقت و به وضوح فکر کن وگرنه پشیمان خواهی شد. 
ً

 6 پیش از اینکه سریع)بی مقدمه( سراغ نتیجه گیری بروی، لطفا

کسی یا چیزی می تواند خرابی به بار می آورد. که   7 مخرب بودن، نشان دهندۀ این است 

گاوصندوق الزم است. کردن   8 ترکیب مشخصی از اعداد و حروف برای باز 

گاه و مسلط(  کنم، اما دراین باره خیلی علمی )آ که مسائل را به یک طریق سازمان دهی   تالش می کنم 
ً
 9 شدیدا

to be scientific in s.th : گاه و مسلط بودن در چیزی آ نیستم. 
ک دارد. کیفیت و وضعیت خا  10 اینکه دانه ها )محصوالت( چقدر خوب رشد می کنند بستگی به 

 Quiz.237
انگلیسی  ارتباطی برای یادگیری زبان  که یک روش  تازه فهمید  از اتالف مدت زمان زیادی، معلم  پس   1 

کافی نیست. کردن مطالب موردنظر  الزم است و دیکته 
 2 عالمت تعجب برای بیان غافلگیری، خشم یا هیجان در انتهای جمله قرار می گیرد.

 3 مورچه ها می توانند خانه شان را در باغچه ها بسازند.

کلیدهای من را جایی دیده ای؟ )راستی(، 
ً

 4 ضمنا

 5 این فرهنگ لغت به طور اختصاصی برای دانش آموزان غیربومی)خارجی( طراحی شده است.

کرد. کفایت نخواهد  کنیم )ولی نکردیم( و توافق شفاهی  که الزم است چیزی امضا   6 باید می دانستم 

 7 آن نویسنده سال ها به جای اسم واقعی اش از یک نماد استفاده می کرد.

 
ً

که دقیقا کسی ایده ای نداشت   
ً

که تعریف شود)تفهیم شود( و اساسا  8 وظایف سربازان پیچیده تر از آن بود 

define : کردن / توضیح دادن کردن / تعیین  تعریف  چه کار باید بکند. 
کنید. کافی نیاز دارید تا انرژی برای فعالیت های روزانه تان را تأمین   9 شما به مواد مغذی 
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که درمورد یک موضوع خاص صحبت می کند و در یک مجله یا   10 یک مقاله قسمتی از یک نوشته است 

روزنامه چاپ می شود.

 Quiz.238
که به هیچ معرفی ای نیاز ندارد.   1 میهمان امشب ما خوانندۀ معروفی است 

کنون  ا پس   :  B گذرانده ام.  را  پایه  درس های  تازه  می خوانم،  انگلیسی  که  است  سال  یک  فقط   :A  2 

می خواهی به سطح متوسط بروی. درست است؟
کمی قابل انتقال هست اما بدون  که این سخن قدیمی اشاره می کند، بدون دستور زبان مطلب   3 همان طور 

دانش لغوی امکان انتقال هیچ چیز نیست. 
 4 با اینکه یک بریتانیایی تبار بود )اما( لهجه اش او را ایتالیایی معرفی می کرد)جلوه می داد(.

identify : کردن / شناساندن / جلوه دادن تعیین هویت   
کار  این  برای  کافی(  اندازۀ  )به  که  شود  باورش  کم کم  او  شد  باعث  اعتمادبه نفس  فقدان)نداشتن(   5 

شایسته نیست. 
 6 فقط در سطح ابتدایی با )این( موضوع آشنایی دارم )آشنا هستم(.

کدام یک را بخرم، تو چه پیشنهاد می کنی؟ که   7 خیلی مطمئن نیستم 

introduction : مقدمه / معرفی کوتاهی توسط رئیس جلسه، همایش شروع شد.   8 بعد از مقدمۀ 

در  برنامه ها(  آن  )در  مهمانان   
ً

معموال زیرا  دارند  دوست  را  مباحثه  و  مناظره  برنامه های  مردم  از  خیلی   9 

موقعیت های چالش برانگیز درگیر می شوند)قرار می گیرند(.
گنجانده نشده است. کتابخانه  کتاب های  کتاب در فهرست   10 این 

 Quiz.239
و  به نظر خواهند رسید  کوتاه  که( پرده ها  نباش وگرنه )نتیجه این می شود  پارچه خسیس  برای)خرید(   1 

که باید جدیدش را بخری. این تویی 
mean : معنی دادن / معنی داشتن / قصد و منظور داشتن /  قرار بودن / خسیس  

که غذا ببینند آن را برمی دارند و به خانه هایشان می برند.  2 مورچه ها وقتی 

کنم، بگو موضوعش چیست؟  3 قبل از اینکه شروع به خواندن 

 O" 4" نماد "Oxygen" است.

که از عملکرد دونالد ترامپ راضی نیستند.  5 بخش عظیمی از جامعۀ آمریکا اظهار داشتند 

کند. کنار بزند و قرارداد را امضا  کند تا رقیبانش را  که ارائه   6 شرکت ما )هیچ( چیزی نداشت 

کند.  7 رئیس جمهور جدید وعده داده هزاران شغل برای مردم ایجاد 
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 8 یک راه حل اصولی برای حل این مشکل پیچیده الزم است.

که برخی افراد دیگر توقف های   9 برخی افراد خیلی سریع رانندگی می کنند تا به مقصدشان برسند در حالی  

intermediate : متوسط / بین )راه( / واسطه بین راهی را در سفر دوست دارند.  
که می تواند بازیافت شود محدودیت های فنی وجود دارد. کاغذی   10 برای مقدار 

economical : مقرون به صرفه    economic : اقتصادی  

 Quiz.240
 1 سارا یک قصه گوی عالی با قوۀ تخیلی خارق العاده است.

 2 سربازان جدید آموزش دیده اند تا در شرایط طاقت فرسا دوام بیاورند.

کاری از دست  کردن بود چون که )آن( خانه داشت می سوخت )و  که می توانستیم بکنیم نظاره  کاری   3 تمام 

look on    : فقط( نظاره گر بودن( ما برنمی آمد(. 
 4 پزشکان همیشه هم دارو را به عنوان بهترین روش درمان برای هر بیماری ای پیشنهاد نمی کنند.

کند، آیا اظهاراتش قابل استناد خواهد بود؟  5 فرض بر اینکه او تحت بازجویی اعتراف 

 6 آسیب واردشده به آب، هوا و غیره توسط مواد مضر آلودگی نام دارد.

 7 جدیدترین آلبومش به تعداد زیاد منتشر شد.

که بیشتر اهمیت آفریقای جنوبی ناشی از منابع معدنی آن است.   کرد  کید   8 آن سیاستمدار تأ

کرد.  9 ریتا در تحسین نمایش او، شروع به دست زدن 

کند. که جلسه را برای هفتۀ آینده تنظیم   10 نگران نباش. از منشی ام می خواهم 

 Quiz.241
 1 درگیری های نظامی هنوز دارد توجه مردم و دولت را جلب می کند )ذهن را درگیر می کند(.

گفتگو با مدیریت داشت.  2 این پیشرفت ریشه در بحث و 

کار می شوند. کنیم مردم در پی شهرت وارد این  که فرض   3 منطقی است 

کردن با  کردند و زمانی برای صحبت   4 بالفاصله بعد از اینکه رسیدم، آن ها به قصد منزلشان آنجا را ترک 

آن ها نداشتم.
 5 من هیچ وقت نمی توانم داستان بسازم. من اصاًل قوۀ تخیل )قدرت خیال پردازی( ندارم.

کرد. گاوصندوق را فراموش   6 او رمز 

که قباًل توسط یکی از دوستانم توصیه شده است.   7 داریم به مکانی می رویم 

in advance : )از قبل / از پیش )جلوجلو  8 آیا امکان خرید بلیت ها از قبل وجود دارد یا خیر؟ 

کرد.  9 مشتری در مورد غذایش ناراضی بود،  بنابراین آشپز یک )غذای( جایگزین آماده 
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کارآمدی قانون، واردکنندگان فاسد می توانند تمام سودها را به جیب بزنند و مالیات هم ندهند   10 به سبب نا

کنند. تا مقادیر هنگفتی ثروت جمع 

 Quiz.242
 1 دانش از معلم به دانش آموزان انتقال می یابد.

گروه ارکستر با ترکیبی از خالقیت و هنر می نواخت.  2 آن 

کرد. گمان می کرد یک زندانی فراری در آن است، محاصره  که   3 امروز صبح زود، پلیس مسلح خانه ای را 

 4 به این ساختمان ها همیشه به عنوان بخشی از فرهنگ ملی ما اشاره می شود.

کنم. کودکان مراقبت  که باید از   به این دلیل زیاد بیرون نمی روم 
ً

 5 اساسا

 6 قباًل رابطٔه نزدیک تری بین هنر و علم نسبت به امروزه برقرار بود.

گیرند.  7 پست و دیگر مدارک الکترونیکی می تواند نسبت به مدارک کاغذی با سرعت بیشتری در دسترس قرار 

کنند، به آن چسبیده و آن را به خانه شان می برند.  8 هنگامی که مورچه ها یک شیرینی روی زمین پیدا 

کم اهمیت نمی کنند.   9 آن ها فقط روی نکات مهم تمرکز می کنند و وقتشان را صرف بزرگنمایی جزئیات 

ضرر)بی پولی(  از  تا  کنیم  کم  را  هزینه ها   
ً
جدا باید  شد.  دیشب  میهمانی  خرج  حقوقم  نصف  از  بیشتر   10 

کنیم. اجتناب 

 Quiz.243
که خیلی سریع می دود.  1 شترمرغ پرنده ای با پاهای بلند است 

که تمام بلیت های در دسترس)موجود(  مسابقٔه فوتبال بین تیم ملی ما و تیم دیگر آن چنان مهیج بود   2 

فروخته شد.
intermediate : کیفیت متوسط تولید می کند. متوسط / بین )راه( / واسطه کاالهایی با  کارخانه   3 این 

کتاب او تلفیقی از حقیقت و افسانه است.  4 آخرین 

کرده است. گردآوری  کارخانه های خودروسازی اصلی )بزرگ( دنیا را   5 او فهرستی از 

کودکانش عشق بی قیدوشرط می ورزد.  6 یک مادر، به عنوان بهترین دوست، همیشه به 

 7 یک اقیانوس، یکی از پنج پهنۀ دریایی بسیار وسیع روی سطح زمین است.

bite : گرفتن گاز  گاز / نیش زدن /  لقمه / نیش /   8 اول یک لقمه از غذا خورد تا طعمش را بچشد. 

کنم. گاه  کار  آ که تو را با جزئیات از سختی   9 من این را وظیفه ام تلقی می کنم )می دانم( 

که هیچ کس جز خودشان نمی تواند  کرد و به آن ها اطمینان داد  کاماًل از دایرۀ جنایی حمایت   10 نخست وزیر 

کارشان شود. مانع 
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