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  نوبت صبح82-83سال

 متن اول

Devastating مخرب 

Elderly  سالخورده 

Forgetfulness فراموشی 

Irreversible بازگشت ناپذٌر 

Rational عقالنی 

Strike ضربه زدن 

Dread وحشتناک 

Forestall پٌش دستی کردن 

Incidence بروز 

Menopausal ٌائسگی 

Ray پرتو 

 Trait's وٌژگی 

Associate with مرتبط با 

Aging پٌری 

Communicate ارتباط 

Diagnose تشخٌص دادن 

Boom رشدسرٌع؛رونق ٌافتن 

T herapy تحت درمان 

characterize وٌژگی کسی ٌاچٌزی بودن؛ترسٌم کردن؛مربوط بودن 

Progresse پٌشرفت 

Task وظٌفه 

End up رسٌدن به؛منتهی شدن به 

Perecent درصد 
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Occur رخ دادن 

Prevent جلوگٌری؛مانع 

Unreasonable نامعقول 

Symptom عالئم 

At present درحال حاضر 

Unlikely ؼٌر محتمل 

Supplement مکمل 

 Mostly  بٌشتر

 

 متن دوم

 

Aside جداگانه 

Conflict کشمکش 

Fate سرنوشت 

H ereditary انتقال موروثی 

Implied ضمنی 

Ownership مالکی 

Shrubs درختچه 

Barren لم مزرع؛باٌر 

Domesticate اهلی کردن 

Grazinm herds چراگاه گله 

Impartial بی طرؾ 

Persuade وادارکردن 

Satisfactory رضاٌت بخش

Take up اشؽال کردن 

Inhabitant ساکن 

Wildlif حٌات وحش 

Reserves ذخاٌر 

Vehicles خودروها 
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P reservation حفاظت 

Industry صنعت 

Considerable قابل توجه 

Attitude رفتار نگرش 

 

 متن سوم

 

Battleجدال   

 persistence مقاومت

 shamefuleشرم آور  

 strideبسرعت 

 Hebrew زبان عبری

poertyشعر   

 boreتحمل کردن 

 defeated شکست خوردن 

refusedمخالفت؛ردکردن   

   offeredپٌشنهادکردن؛داوطلب شدن   

give upدست کشٌدن؛تسلٌم شدن   

scoreامتٌاز   

childhoodدوران کودکی   

  practicallyعمال  

 

 متن چهارم

 

Advocateحماٌت کردن  

Contributoryکمکی  

Cultivationزراعت  

Director اداره کننده  

Extinction  انقراض
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Mentionedاشاره شده  

Promptسرٌع 

 Speciesگونه  

Vulnerable  آسٌب پذٌر

Biodiversityتنوع زٌستی  

Conservationist  محافظه کار

D estroyed  تخرٌب شده

Drasticموثر  

Preservation محافظت  

Relevantمناسب Venue مکان

Predict پٌش بٌنی کردن

Avertبرگرداندن؛جلوگٌری کردن  

Botanicalگٌاه شناسی  

Seedبذر 

 Scientificعلمی  

Option  انتخاب گزٌنه

Eradicate  رٌشه کن کردن

Congressmanعضوکنگره 

  

 متن پنجم

 

Counteract خنثی سازی 

Breeding تولٌدمثل  

Conveniences راحتی  

Infertility بی حاصلی  

Progress پٌشرفت  

Luxuryتجمل  

Sync هماهنگی 

Conflict کشمکش  
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 Flick  تلنگر  

 Manipulated دستکاری 

  Reproduction تولٌدمثل  

Surrounding محٌط 

 As well عالوه برآن  

Statistic آمار  

Detrimentalمضر  

Discomfort زحمت 

Drawback ضعؾ 

 Progressپٌشرفت  

Highlight آشکار؛برجسته  

Expressionحالت;اصالح؛عبارت؛ قٌافه  

Artificialمصنوعی؛ساختگی 

 واژگان

trensported  حمل کردن، بردن 

 transferred انتقال ٌافتن، منتقل شدن 

removed  برداشتن

protected حفاظت کردن

betrayed  لودادن، گٌر انداختن، تسلٌم کردن

compensate  جبران کردن، تالفی کردن، پاداش دادن

retaliate  تالفی کردن، تاوان دادن

reciprocate  دادن و گرفتن، تالفی کردن، معامله بمثل کردن

reiterate  تکرار کردن، تصحٌح کردن

announce  اخطار دادن، اعالن کردن
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 mysterious مرموز، اسرار آمٌز

 input نٌروی مصرؾ شده، ورودی

inquiry  بازجوٌی، تحقٌق 

excitement  شور، هٌجان

exchange  مبادله، تعوٌض کردن

excess  زٌاده روی، افراط، مازاد، اضافی

exception  استثناء

vitality  شور و نشاط، سرزندگی

vividness  خوشرنگی، روشنی

validity  اعتبار، قوت، صحت، درستی

violence  خشونت، شدت، آسٌب

statement  اظهار، گفته، بٌان

ridicule استهزاء، مسخره کردن

predict  پٌشگوٌی کردن

deduct  استنتاج کردن، نتٌجه گٌری کردن

contradict  مخالؾ بودن، تناقض داشتن

establish  تاسٌس کردن

intervene  مداخله کردن

deter  ترساندن

comprise  شامل بودن، تشکٌل دادن

expert  کارشناس

devise    تدبٌر کردن، اختراع کردن
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imply   معنی داشتن، داللت کردن بر

recession  بحران اقتصادی، کسادی

trad  کسب، حرفه، تجارت

expectation انتظار

contained شامل بودن

includ شامل بودن

result نتٌجه داشتن

equilibrium  موازنه، تعادل 

satisfying راضی کردن

repelling دفع

fulfilling  برآورده

threatening  تهدٌد

obscuring پنهان

request  درخواست کردن

consist  مرکب بودن

conceive  تصور کردن، پنداشتن، آبستن شدن

complain  شکاٌت کردن ، نالٌدن

evils  ضرر، زٌان

condemned    محکوم، محکوم شده

normalized  هنجار، هنجار شده

justifiable  موجه

forgivable  قابل بخشاٌش
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fortunately  خوشبختانه

vigorous  شدٌد، قوی، نٌرومندک

furious   خشمناک، عصبانی

vain  بی فاٌده، بٌهوده، باطل، پوچ

precipitation  شتاب، تسرٌع، شتاب زدگی

fertility  حاصلخٌزی

hospitality  مهمان نوازی، خوشروٌی

sanitation  اقدامات بهداشتی

starvation  گرسنگی، قحطی، قحطی زدگی

consumption  مصرؾ، زوال

cultivation  کشت ، زراعت

disruption جداٌی، قطع ، شکستن 

 

 سری عصر82-83سال

 اولمتن 

 believe  اعتقاد

originate موجب شدن  – سرچشمه گرفتن

already  هم اكنون 

adequate  كافً مناسب 

meanخسٌس , معنً دادن,  متوسط

undertakenبه عهده گرفتن ,  تعهد كردن
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leisurely سر فرصت 

sedentary نشسته – خانه نشٌن

wandering  آواره 

hunter ًشكارچ 

grassland  ًزمٌن علف 

cultivate  زراعت كردن 

implement انجام دادن  , وسٌله 

deal اندازه  , مقدار

axes  تبر 

burn  سوزاندن 

corp  درو كردن 

digging كندن 

put back عقب انداختن 

tropic استوا 

drain  خشكاندن 

permanent  ًدائم 

sophistical  پٌشرفته 

hindered  ممانعت 

brought آورده شدن 

necessitate مستلزم 

sustain ادامه  , تاٌٌد 

scheme طرح 
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precede پٌشً  , سبقت 

seedبذر  , دانه 

abundant  فراوان 

contribute  شركت كردن 

sparse  پراكنده 

heat گرما  

 دوممتن 

lie دروغ 

private  ًخصوص 

investigation  ًرسٌدگ 

theft  دزدي 

apparently  ظاهرا 

vocal cord  ًطناب عصب 

tightening تنگ – سخت

pick out  درٌافتن 

phrase  عبارت 

admit پذٌرفتن 

distress  ًپرٌشان 

guilt جرم 

 سوممتن 

stripeلخت كردن  ,  كندن
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woodland  

piecemeal به تدرٌج 

sort  جور كردن 

wonderشگفتً ,  تعجب

shotحدس  ,  گلوله

wagging war  جنگ كردن 

cut down  كم كردن 

seize گرفتن – توقٌؾ

disastrous  ًبد بخت 

steer هداٌت  – راندن

successor جاٌگزٌن 

stretch دراز كشٌدن  – امتدادي

dreadful ترسناك 

  چهارممتن

lag سرپوش  –  كند رفتن

turn ofقطع , خاموش

scenario  فٌلم نامه 

straightمستقٌم  ,  راست

cruise گشت زدن 

hell مجهن, دوزخ 

intuitively  درك شده 
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cramming  با شتاب آماده كردن 

thumb توسري , ضربه 

zoneمنطقه  , ناحٌه

cross خط زدن , عبور كردن

compare  مقاٌسه 

instinctive ؼرٌزي 

back draw مانع شدن

 پنجممتن 

existپادشاه , زٌستن 

assumption فرض 

expand توسعه , منبسط

spendتمام ,صرؾ, خرج 

relative  ًنسب 

sector  بخش 

intervention  مداخله 

achieve  ًدستٌاب 

validity  اعتبار 

concern  مربوط 

recognition ًٌشناسا 

consequent نتٌجه 

expenditure هزٌنه 
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emphasisاهمٌت ,  تاكٌد

ariseناشً شدن ,  رخ دادن

deliberate مشورت كردن 

cut down كم كردن 

elevateترفٌع  ,  بلند

conservationمالحظه , توجه

shrink  چروك 

advocate دفاع 

identicalن  ٌكسا

 لؽات

punctualوقت شناس  ,  دقٌق

retainنگهداري , حفظ

endure تحمل كردن 

impose  تحمٌل كردن 

disruptگسٌختن , شكستن

aptitude استعداد 

intuition انتقال 

promoted  ترفٌع 

sponsor  ضامن 

trivial  ناچٌز 
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crucial  قاطع 

futile پوچ 

redundant زٌادي 

immature نارس 

substantial  ًذات 

accomplishmentانجام , اتمام

equilibrium موازنه 

gratification ًخوش 

frustraotin بً نتٌجه 

couple جفت 

hearاجابت , شنٌدن

relieve آسوده كردن 

ethnic اخالقٌات 

incorporate تركٌب شدن 

incorporate تركٌب شدن 

intermingled  به هم آمٌخته 

despite علً رؼم 

attempt كوشش 

resuscitation  زنده شدن 

reimbursement جبران – پرداخت

extinction  از بٌن رفته 

expulsion  اخراج 
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exposition  نماٌش 

exploitation  بهره برداري 

specification تشخٌص 

surveillanceمراقبت  ,  نظارت

explosion  انفجار 

pursuingادامه دادن , دنبال كردن

refraining خودداري كردن 

immortalize  جاوٌد كردن 

evacuateتخلٌه ,  ترك

jeopardize به مخاطره انداختن 

pacified  آرام كردن 

prescribe دستور حكم 

penetration رخنه كردن 

submission فروتنً  – تسلٌم

retribution كٌفر  

 سری صبح83-84سال

 متن اول

carry out انجام دادن   

a great deal مقدار زٌادی   

conjecture تخمٌن ، گمان   
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nevertheless با اٌن وجود   

considerable قابل توجه، مهم   

deprivation محرومٌت   

devote اختصاص دادن   

investigate تحقٌق کردن   

disagreement مخالؾ   

numerous بی شمار   

determine تعٌٌن کردن   

adaptation سازگاری   

incompatible ناسازگار   

shortcoming تصور   

restoration بازسازی   

spite دشمنی، اذٌت کردن   

consensus اتفاق نظر، عقٌده اکثرٌت مردم   

imply داللت داشتن بر   

controversy  مجادله ، بحث   

draw backنقص    

 متن دوم

wide spread گسترده   

apply به کار بردن   

as well as عالوه بر   
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discourage دلسرد شدن   

finite محدود   

menstruation قاعدگی   

consequently نتٌجتا   

attitude نگرش   

infrequently به ندرت   

justify توجٌه کردن   

restrict محدود کردن   

vigorous پرشورو حرارت ,    قدرتمند

notion اندٌشه   

chronically به طور مزمن   

profession شؽل، پٌشه   

define مشخص کردن   

prescribed تجوٌز کردن   

account for توجٌه کردن   

exploitاستفاده کردن، بهره برداری کردن    

 متن سوم

decade دهه   

common مشترک ، راٌج   

quantity کمٌت   

exceptional استثناٌی   
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exclusive منحصر به فرد   

genius نبوغ، استعداد   

astonishing شگفت آور   

by no meanبه هٌچ وجه    

 متن چهارم

recipient گٌرنده   

side, effect عوارض جانبی   

component اجزا   

preservative پٌشگٌری کننده   

occasionally گهگاه   

serious جدی   

obligation اجبار   

inform اطالع دادن   

adverse مخالؾ ، مؽاٌر   

occurrence روٌداد   

avoid اجتناب کردن   

circumstance شراٌط   

contraindication منع مصرؾ   

sedentaryبی تحرک، ثابت    
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 متن پنجم

benefit سود بردن، مفٌد بودن   

demonstrate اثبات کردن   

engage درگٌر شدن، به کار گرفتن، استخدام شدن   

self confidence اعتماد به نفس   

boost تقوٌت کردن ، کمک کردن، جلو بردن   

stimulateتحرٌک کردن    

 لؽات

principle اصول   

feature وٌژگی ها   

constraint محدودٌت   

admission پذٌرش   

reception قبول   

application استعمال، استفاده   

submission فرمانبرداری ، اطاعت   

exposure ارائه، در معرض گذاشتن   

attraction جاذبه   

confidence اعتماد   

hazard خطر   

provision تهٌه، تدارک   

reward پاداش   
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fragmentary جز جز   

integral کامل ، تمام   

statistical آماری   

truthful صادق ، راستگو   

conviction محکومٌت   

convulsion تشنج   

injection تزرٌق   

instance مثال   

demonstration برهان   

complication عوارض   

administration مدٌرٌت و اداره   

implication داللت، اشاره   

conceivable قابل تصور   

sustainable قابل تحمل   

exposable قابل نماٌش   

disposable قابل برداشت   

crucial تعٌٌن کننده، اساسی   

negligible جزئی، بی اهمٌت   

trivial جزئی، ناچٌز   

incredible باور نکردنی   

contract قرارداد، پٌمان   

contrast مؽاٌرت   



 21 

competence صالحٌت   

consent رضاٌت   

conceal پنهان کردن   

condemned محکوم کردن   

attended حضور داشتن   

general practitioner پزشک عمومی   

readjusted دوباره تنظٌم کردن   

reclaimed اصالح کردن   

recommended توصٌه کردن   

retired بازنشسته   

accused متهم   

replaced جاٌگزٌن شده   

occupied اشؽال شده   

maintain نگهداری کردن   

preserve حفظ کردن   

detract کسر کردن   

attenuate سبک کردن، ضعٌؾ شدن   

abundant فراوان   

insidious خائنانه   

anomalous ؼٌر عادی   

intentionally به طور عمدی   

participation مشارکت   
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enhancing بهسازی کردن   

legitimizing قانونی کردن   

acquired اکتسابی   

inherited ارثی   

ironically به طور طعنه آمٌز   

deny انکار کردن   

eagerly با رؼبت   

adopt پذٌرفتن   

cautiously محتاطانه   

advocate طرفدار  

drastically زٌاد، سخت، شدٌد  

convey رساندن، حمل کردن  

appetizingمحرک، اشتها آور    

   عصرسري83-84سال

involve شامل بودن، درگٌر شدن   

gentle آرام   

precise دقٌق   

manipulation دست کاری   

subtle دقٌق لطٌؾ   

aim هدؾ گٌری کردن   

trigger برانگٌختن، راه انداختن   
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rather than به جای   

alter تؽٌٌر دادن   

cure درمان کردن   

replacement جاٌگزٌن   

well-being سالمت جسمی و روحی   

improvement بهبودی   

recommend توصٌه کردن   

initially در ابتدا   

occasionally گهگاهی   

transmit انتقال دادن   

via از طرٌق   

complementary تکمٌلی   

interactive تعاملی   

incompatible ناسازگار   

hazardous خطرناک   

utilize   use 

safeguard نگهداری و محافظت   

supply تهٌه کردن   

deterioration زوال و نابودی   

contributeکمک کردن به...   شرکت کردن در ، ...

breakdown تخرٌب خرابی   

compound اجزاء   



 24 

spoil فاسد کردن   

consequence نتٌجه   

convert تبدٌل کردن   

consume مصرؾ کردن   

simply فقط، به سادگی   

frequently بارها   

render تحوٌل دادن   

contamination آلودگی   

eliminate حذؾ کزدن   

adjust تنظٌم کردن   

preservation پٌشگٌری، جلوگٌری   

insignificant ناچٌز   

considerably به طور قابل مالحظه ای   

disfigure از فرم انداختن   

procedure روش   

operation عمل جراحی   

quarter ٌک چهارم   

fruitfly مگس سرکه   

release رها کردن، منتشر کردن   

achieve ناٌل شدن، موفق شدن   

life span دوره زندگی   

boost تقوٌت کردن   
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defense دفاع   

lengthen طوالنی کردن   

delay تاخٌر کردن   

advantage مزٌت   

suspect مظنون بودن   

due to به علت   

withstand مقاوم بودن   

manufacture تولٌد کردن   

outbreak شٌوع   

contagious مسری   

survey بررسی کردن   

land mark راهنما   

footing موقعٌت، وضعٌت، جای پا   

outstanding برجسته   

survival بقا   

primarily عمدتا   

institute انجمن   

marrow روز بعد   

definite قطعی   

improbable ؼٌرمحتمل   

adverse مخالؾ   

postpone به تعوٌق انداختن   
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milestone مرحله حهمی از زندگی   

intervention مداخله   

weapon سالح   

conventional قراردادی   

exhaled بٌرون دادن   

solely فقط، به تنهاٌی   

 واژگان

record سابقه  

relief رهاٌی   

renown شهرت   

resort چاره   

exploitation استفاده   

exploration اکتشاؾ   

expiration انقضا   

exacerbation تشدٌد   

alleviate تسکٌن دادن   

foster پرورش دادن   

encourage تشوٌق کردن   

stimulate تحرٌک کردن   

obese چاق  

delicate حساس و شکننده   
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imperfect ناقص   

sound سالم   

discourage دلسرد کردن   

persuaded متقاعد کردن   

constrained  تحمٌل کردن   

restrained جلوگٌری کردن   

augment افزاٌش دادن   

curtail کاهش دادن   

neutralize خنثی کردن   

suppresses سرکوب کردن   

publicize به اطالع عموم رساندن   

ignore چشم پوشی کردن   

advertise اگهی دادن   

maintained نگهداری کردن   

reveal آشکار کردن   

proposed پٌشنهاد کردن   

dedicate اهدا کردن ، وقؾ کردن   

replicate تکرار کردن   

overcome ؼلبه کردن   

overwhelm ؼوطه ور ساختن   

aggravate بدتر کردن   

accumulate جمع کردن   
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unscrambled شفاؾ واضح   

unsettled بی سامان ، آشفته   

unforeseen پٌش بٌنی نشده   

unresolved نامصمم   

irrespectable ؼٌر قابل احترام   

irrelevant نا مربوط   

indivisible ؼٌر قابل تقسٌم   

indispensable ضروری ،واجب   

resemblance تشابه   

repetition تکرار   

discordance عدم ثبات   

impaired آسٌب دٌدن   

retained بازگو کردن   

maintained نگهداری کردن   

regular منظم   

permanent داٌمی   

relevant مربوط   

vulnerable آسٌب پذٌر   

 سری صبح84-85سال

 اولمتن 

stillهنوز , بی حرکت



 29 

believeاعتقاد داشتن , باورکردن

poorlyبه طور ناچٌز , به طور ناکافی

worstوخٌم تر ,شکست دادن, بدتر

performاٌفا کردن , انجام دادن

dallyروز به روز ,طفره رفتن, تاخٌر کردن

taskوظٌفه امر مهم , فعالٌت

efficientlyکارامد , موثر

awfulعظمت ,وحشتناک, ترسناک

probably شاٌد 

puffyورم کردن , پؾ کردن

dueپرداختی ,حقوق, ناشی از

depletionتهی سازی ,تخلٌه, رگ زنی

certain نٌروی انسانی 

lackنٌازمندی ,ناقص بودن, نبودن

selfلقاح کردن ,حالت, خوٌش

worn wear اسم مفعول فعل 

wearپوشٌدن پوشاک , فرسوده شدن

causeسبب , علت

maintionآگاهی ,اشاره, ٌاداوری

halfنٌمه  , نصفه

withinدر داخل , در مدت

expressedبٌان کردن , اظهار داشتن
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selectionگزٌنش , انتخاب

contrastکنتراست , تقابل

approveترکٌب کردن , موافقت کردن

incorporateثبت کردن , متحد کردن

correspondرابطه ,به هم مربوط بودن, مشابه

order سفارش 

primarilyاصوال , عمدتا

over lookedمسلط ٌا مشرؾ بودن بر , چشم پوشی

ownصاحب چٌزی بودن , داشتن

tirednessبٌزاری , خستگی

tensionکشمکش ,کشش,فشار, امتداد

professionحرفه ای , پٌشه

mention اشاره کردن 

contributeشرکت کردن در , همکاری و کمک کردن

 

 دوممتن 

anxietyاضطراب ,دلواپسی, تشوٌش

temporaryزودگذر , موقتی

illnessکسالت , بٌماری

symptomعالمت , نشانه

persistاصرار کردن , پافشاری
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dominateچٌره شدن , تسلط

apprehensionهراس ,فهم, درک

apparentظاهری ,ظاهر, آشکار

includeدربرداشتن , شامل شدن

flushسرخ شدن و گلگون شدن چهره در اثر احساسات , به طور ناگهانی

dilationگشادی ,تاخٌر, فراخ شدن

pupilحدقه , مردمک چشم

palpitationلرزش , تپش

sweatمشقت کشٌدن , عرق کردن

muscular عضالنی 

tensionکشش ,فشار, تحت فشار قرار گرفتن

leadتقدم ,رهبری کردن, سوق دادن

painدرد کشٌدن ,رنج, درد

stateکشور ,حالت,کٌفٌت, توضٌح دادن

readiness آمادگی 

fightمبارزه ,نبرد, جنگ

prolongedطوالنی کردن , امتداد دادن

frequentمکرر , تکرار شونده

so,calledباصطالح , اصطالحا

panicوحشتزدگی ,نگرانی, اضطراب

attackٌورش , حمله کردن

intenseسخت ,قوی,شدٌد, زٌاد
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relatedگزارش دادن ,وابسته, مربوط

emotionalهٌجانی , احساساتی

circumstancesتشرٌفات ,اوضاع, روٌداد

evenجفت ,صاؾ, هموار

suffererتن در دادن ,متحمل, تحمل کردن

realizeفهمٌدن , درک کردن

stronglyقوٌا , شدٌدا

situationوضع ,محل, موقعٌت

thusبدٌن گونه , ازاٌن قرار

susceptibleدرمعرض ,حساس, مستعد

diseaseبٌماری ,مرض, ناخوشی

dominateتسلط داشتن , چٌره شدن

patientبٌمار ,بردبار, شکٌبا

frightenedترساندن , به وحشت انداختن

justificationدلٌل آوری , توجٌه

occursاتفاق افتادن , رخ دادن

escapeخالصی , رهاٌی

soleزٌر , قسمت ته هر چٌز

preventممانعت کردن , جلوگٌری کردن

manifestآشکار ,بارز, باز نمودن

etiology سبب شناسی 
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 سوممتن 

untilوقتی که , تا اٌنکه

recentlyاخٌرا , بتازگی

humanدارای خوی انسانی , انسانی

evolutionتکامل ,سٌرتکاملی, فرضٌه

basedاساس ,مبنا, پاٌه

entirelyسراسر ,کال, کامال

historicalازگذشته , تارٌخی

archeological باستان شناسی 

findingٌافته , کشؾ

archives باٌگانی 

infinltelyنامحدود , بٌکران

betterافضل ,خوبتر,بهتر, شرط بندی کردن

speculatingمعامالت قماری کردن ,تفکرکردن, اندٌشٌدن

preconceptionقبال همدست کردن , قبال قرارومدار گذاردن

alreadyقبال , پٌش از اٌن

completeکامل , تمام

furthermoreگذشته از اٌن , بعالوه

paraphraseتوضٌح , تفسٌر

advocateطرفدار , دفاع کردن

techniqueاصول مهارت ,شٌوه, تکنٌک
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descendantزادگان ,اوالد, نسل

ancestonجد , نٌا

consequentlyبالنتٌجه , براٌند

excitingافروزنده ,محرک, مهٌج

scienceدانش , علم

perspectiveجنبه فکری ,دٌد, لحاظ

frequentlyبارها , خٌلی اوقات

initiateبنٌاد نهادن , راه انداختن

assumptionپنداشت ,قصد,گمان, فرض

reinterpretation تفسٌر مجدد 

richگرانبها ,ؼنی, توانگر

accurateصحٌح ,دقٌق, دقت

emergeبٌرون آمدن , پدٌدار شدن

severalمختلؾ ,چندٌن, چند

sapiensآدمی , انسان

currentlyمتداول , درهمان حال

formerسابق ,قبل, تشکٌل دهنده

unidimensionalتک بعدی , ٌک بعدی

lessپست تر ,کمتر, کوچکتر

multidimensionalابعاد متعدد , چند بعدی

preciseمعٌن ,جامع, دقٌق

bothنٌز ,هم, هردو
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reliableپاٌا ,معتبر, قابل اعتماد

speculatingتفکر کردن , اندٌشٌدن

merelyمحضا ,صرفا, فقط

interpretingترجمه کردن , تفسٌر کردن

application درخواست 

illustrateتوضٌح دادن ,به تصوٌر کشٌدن, نشان دادن

drawbackبی فاٌدگی ,زٌان,مانع, اشکال

approachمشی ,نگرش,روٌکرد, نزدٌک شدن

encourageپٌش بردن ,پروردن,دلگرم کردن, تشوٌق کردن

researcherمحقق , پژوهشگر

highlightنشان شده ,مشخص, پررنگ

referاشاره کردن ,فرستادن, ارجاع دادن

investigateبازجوٌی کردن ,رسٌدگی کردن, وارسی کردن

comparisonبرابری ,مقاٌسه, همجنسی

focusمٌزان کرد,مرکز توجه,کانون, نقطه تقاطع 

 

 چهارممتن 

intelligenceزٌرکی ,فهم,درک, هوش

involveگٌر انداختن , گرفتار کردن

individualفردی ,منحصر بفرد,فرد, شخص

comprehensionفهم ,قوه ادراک, درٌافت
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reasoningبرهان ,دلٌل, استدالل

judgmentرای ,دادرسی, داوری

psychologist روانشناس 

continueدنبال کردن , ادامه دادن

wrestleتقال ,کشمکش,سرو کله زدن,کشتی گرفتن, گالوٌز شدن

conceptانگاره ,عقٌده, مفهوم

effortکوشش ,تالش, تقال

gone go اسم مفعول فعل

designedمخصوص ,درنظرگرفته شده,نامزد, طرح

distinguishتشخٌص دادن , تمٌز دادن

amongازجمله ,درمٌان, مٌان

ratherترجٌحا ,نسبتا,بلکه, سرٌعتر

sensoryوابسته به احساس ,حسی, حساس

occurاتفاق افتادن ,خطور کردن, رخ دادن

relativelyبالنسبه , نسبتا

attributeنسبت دادن ,شهرت,خواص, نشان

compriseشامل شدن , دربرداشتن

narrowمحدود کردن ,کم پهنا, تنگ

predictپٌش گوٌی , پٌش گوٌی کردن

successموفقٌت , کامٌابی

naïveخام , ساده و بی تکلؾ

supposeگمان کردن , فرض کردن
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variedرنگارنگ ,گوناگون, متنوع

intellectualخردمند ,فکری,ذهنی, عقالنی

facultiesلٌاقت ,تواناٌی, شاٌستگی

capturedتصرؾ شده , اسٌر شده

solutionحل ,محلول,تسوٌه, چاره سازی

measuringسنجش , اندازه گٌری

cognitive شناختی 

underlyingاساسی , اصولی

theoriesگمانه زنی , فرضٌه

regardingدرموضوع , راجع به

processپردازش کردن ,پروسه, فراٌند

variousمختلؾ , گوناگون

uponبمجرد ,بمحض,روی, فوق

inclusiveمشمول , شامل

aimگمان ,جهت,مقصد, هدؾ

popularityراٌج بودن , عمومٌت داشتن

specificمشخص ,معٌن,مخصوص, وٌژه

 

 پنجممتن 

alliedمتحد , پٌوسته

artificialبدل ,ساختگی, مصنوعی
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influenceتواناٌی ,تاثٌر, نفوذ

authorباعث شدن ,موسس,نوٌسنده, مولؾ

refuseردکردن , نپذٌرفتن

regardمراعات ,احترام,رعاٌت, مالحظه

observeمراعات کردن , رعاٌت کردن

senseدرٌافتن ,شعور,هوش, حس

merelyمحضا ,صرفا, فقط

induceتحرٌک کردن , وادار کردن

deepعمٌق ,ژرؾ, گود

patientبٌمار ,صبور,بردبار, شکٌبا

aloneصرفا ,فقط,تنها, ٌکتا

resemblanceمقاٌسه ,تشابه, شباهت

lieدراز کشٌدن , دروغ گفتن

inertلخت ,بٌحال,بٌجان, بٌروح

distinguishableقابل تمٌز , تمٌز دادنی

namelyبرای مثال , ٌعنی

continueدنبال کردن , ادامه دادن

responsiveپاسخی ,جوابگو, مسئول

quiteواقعا ,تماما, کامال

peculiarوٌژه , عجٌب و ؼرٌب

mannerنوع ,طرٌقه,روش, راه

indicateاشاره کردن , نشان دادن
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rapportارتباط ,ربط, مناسبت

passقبول کردن ,عبور کردن, گذشتن

graduallyآهسته ,رفته رفته, بتدرٌج

conditionوضعٌت ,شراٌط, موقعٌت

wakenبٌداری کشٌدن ,بٌدارکردن, بٌدارشدن

spontaneousفوری ,بی اختٌار, خودبخود

essentialاساسی ,واجب, ضروری

extremeحداکثر ,انتها,نهاٌی, بٌنهاٌت

interestدلبستگی ,عالقه,سود, بهره

scientistدانشمند , عالم

betweenدربٌن ,مٌان, درمٌان

acknowledgeتاٌٌدکردن , تصدٌق کردن

existenceزندگی ,وجود, هستی

numerousکثٌر ,متعدد, بٌشمار

refuteتکذٌب کردن , ردکردن

demonstrateنشان دادن , اثبات کردن

seemوانمود کردن ,مناسب بودن, بنظر آمدن

comparableنظٌر ,مانند کردنی, برابر کردنی

previouslyسابقا , قبال

informedبااطالع ,مستحضر, مطلع

respondپاسخ ,واکنش نشان دادن, پاسخ دادن

carefullyاز روی دقت , بادقت
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describeتوصٌؾ کردن , شرح دادن

strangely بطور ؼرٌب ٌا بٌگانه 

peculiarlyشخصا , بطور وٌژه ٌا خاص

vanishؼٌب شدن ,بهصفر رسٌدن, ناپدٌد شدن

intensifyتشدٌد کردن ,شدٌد شدن, سخت کردن

titleنام ,مقام,عنوان, لقب

 

 واژگان

medicare مراقبت پزشکی 

intendمعنی دادن , قصد داشتن

counseliny مشاوره 

nationقوم , ملت

habitطرز رشد ,ظاهر,خو, عادت

reinforceمحکم کردن , تقوٌت کردن

stabilizeاستوار کردن ,ثابت شدن, ثبت کردن

quitدست کشٌدن از ,متارکه, ترک

resumeچکٌده کالم ,خالصه, حاصل

expertماهر ,کارشناس, متخصص

recommendمعرفی کردن ,سفارش کردن, توصٌه کردن

consume مصرؾ کردن 

vegetableنبات ,علؾ, گٌاه
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mildخفٌؾ ,معتدل, مالٌم

developبسط دادن , توسعه دادن

diseaseعلت ,مرض, ناخوشی

eliminateحذؾ کردن , رفع کردن

deteriorateوخٌم شدن ,خراب کردن, بدتر کردن

accumulateانباشتن ,اندوختن, جمع شده

augmentگسترده ,تقوٌت کردن, تکمٌل کردن

spiteبدخواهی ,ؼرض,کٌنه, لج

substantialقابل توجه ,اساسی, ذاتی

advanceجلو رفتن ,مساعده, پٌشرفت

prolongامتداد دادن , طوالنی کردن

flourishگل کردن ,شکفتن,رشد کردن, جلوه

revealفاش کردن , آشکار کردن

threatenترساندن , تهدٌد کردن

dueموعد پرداخت ,مقرر, مقتضی

allowedپسندٌدن ,اجازه دادن, جائز

infectionآلودگی ,مرض, عفونت

inadequacyکاراٌی ,تخصص, مهارت

vulnerability آسٌب پذٌری 

adaptabilityوفق پذٌری ,سازش پذٌری, سازگاری

warnاخطار دادن به , هشدار دادن

advisedخردمندانه , مصلحت آمٌز
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independentخودمختار , مستقل

attributableنسبت دادنی , قابل استناد

irrelevantبی ربط , نامربوط بودن

distinctiveممتاز , مشخص

treatmentمعالجه ,معامله,رفتار, تدبٌر

insuranceحق بٌمه , بٌمه

conferمشورت کردن , اعطا کردن

coveredپنهان شده ,ضمانت کردن, حماٌت کردن

tendencyتماٌل , گراٌش

amongازجمله ,درمٌان, مٌان

towardبطرؾ ,بسوی, آٌنده

developتوسعه دادن , پرورش دادن

reasoningدلٌل و برهان , استدالل

capacityصالحٌت ,ظرفٌت, گنجاٌش

educationist آموزش و پرورش 

conventionalistقرارداد ,پٌمان نامه, قراردادی

neurosurgeon جراح اعصاب 

conservative محافظه کار 

stimuli تحرٌک کردن چٌزی به فعالٌت 

emphasizeنٌرو دادن ,تاٌٌد کردن, اهمٌت دادن

punishmentتنبٌه , مجازات

hope امٌد 
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honourعزت دادن به ,احترام کردن به, اٌفای تعهد کردن

prizeجاٌزه , انعام

reward پاداش 

pleasureعٌش ,خوشی, لذت

abnormalناهنجار , ؼٌر عادی

visionدٌدگاه , نگرش

lead تقدم 

awarenessاطالع , آگاهی

interactionفعل و انفعال , تعامل

environment محٌط 

vanishedؼٌب شدن , ناپدٌد شدن

replenishدور کردن , تبعٌد کردن

diminishedکاسته , تقلٌل ٌافته

banishدور کردن , تبعٌد کردن

immuneمقاوم کردن ,محفوظ کردن, مصون

malfunctionکژکاری , بدعمل کردن

crucialتعٌٌن کننده ,بسٌارمهم,سخت, بحرانی

provisionalمشروط , موقت

controversialجدال آمٌز , مباحثه ای

temporalجسمانی ,دنٌوی, زمانی

committeeمجلس مشاوره , کمٌسٌون

advisedخردمندانه , مصلحت آمٌز
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governmentفرمانداری ,حکومت, دولت

polio(بٌماری فلج اطفال) پولٌومٌلٌت 

conveyعمل کردن ,بردن, رساندن

impedeمانع شدن , بازداشتن

postponeموکول کردن , عقب انداختن

unrelated نامرتبط 

eventپٌشامد ,روٌداد, واقعه

conventionعرؾ ,پٌمان,معاهده, انجمن

observationمالحظه , مشاهده

innovationنوآوری ,تؽٌٌر, بدعت

dominationؼلبه ,تسلط, سلطه

reproduceچاپ کردن , تکثٌر کردن

rapidlyبسرعت , تند

appropriateدرخور ,شاٌسته, مناسب

feasibility تؽٌٌر پذٌری 

insufficiencyناتوانی ,عدم کفاٌت, نارساٌی

inaccessibilityارتباط ناپذٌری , عدم دسترسی

clotلخته خون , توده

surroundingمجاور ,احاطه کننده, دور گٌرنده

viciousفاسد ,تباهکار, بدکار

circleحوزه , داٌره

promoteترقی دادن , ترفٌع دادن
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initiateبنٌاد نهادن ,ابتکار کردن, وارد کردن

terminateپاٌان ٌافتن , پاٌان دادن

restrict محدود کردن 

inhibitsمانع شدن ,بازداری کردن, منع کردن

amazedمتعجب , حٌران

suggestاظهار کردن , اشاره کردن بر

intricacyرٌزه کاری , پٌچٌدگی

integrityتمامٌت ,کمال,راستی, درستی

adequacyشاٌستگی,مناسب, کفاٌت 

 سری عصر84-85سال

 

 اولمتن 

principleقاعده کلی ,اصول قانون,مبادی

confidentiality به صورت محرمانه

depend وابسته بودن

frankness رک گو

openness صرٌح ,مهربان

accurateصحٌح ,درست,دقٌق

patient بٌمار

revealمعلوم شدن ,آشکار کردن,فاش کردن

embarrassingشرمساری ,خجالت
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alleviate آرام کردن

 anxietyاضطراب ,دلواپسی,نگرانی

violate بی حرمتی

obviously آشکارا

routine به صورت عادی

publicizeبه اطالع عمومی رساندن ,آگهی دادن

extremeبا افراط,با شدت *

evasiveطفره رفتن ,گرٌزان

forego مقدم بودن بر

consulting مشورت

ethical وابسته به علم اخالق

dutyعوارض ,کار,وظٌفه

observance رعاٌت کردن

professional حرفه ای

responsibilityعهده ضمانت ,مسئولٌت

diagnose تشخٌص

treat درمان کردن 

achievingدست ٌافتن ,انجام دادن

properشاٌسته ,مناسب

requisite 

performanceاجرا ,کاراٌی,انجام

barrierراه کسی را بستت ,سد,مانع
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regardlessبا وجود ,علٌرؼم,صرؾ نظر از

remainماندن ,بقاٌا

loyalثابت ,صادقانه

physician پزشک

releaseرهاسازی ,ترخٌص

seriouslyخطٌر ,مهم,جدی

harmصدمه ,آسٌب

routine به صورت عادی

nowadayاٌن روزها ,امروزه

recommendسفارش ,توصٌه

groundاصول ,زمٌنه

hastenتسرٌع ,شتافتن

recoveryحصول ,ترمٌم,بهبود

evadeطفره ,گرٌز

responseواکنش ,پاسخ

tacticوابسته به شٌوه رزم ,رزم آراٌی

seekجستجو ,طلب کردن

cooperation همکاری

sequenceدنباله ,توالی

 دوممتن 

surpriseعجٌب , شگفت آور
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experienceتمرٌن ,آزماٌش,تجربه

placebosداروی بی اثر مرٌض راضی کن ,ماٌه تسکٌن

describeتوصٌؾ ,شرح

pillحب دارو ,دانه

containدربر داشتن ,دارا بودن

ingredientعوامل ,اجزاء,جزء

produceارائه,تولٌد,محصول *

genuineاصلی ,درست,خالص

provideمٌسر کردن ,تهٌه کردن

ampleپهناور ,وسٌع

proofاثبات ,مدرک,ثابت کردن

expectationتوقع ,انتظار

chemistry علم شٌمی

articleگفتار ,ماده,فصل

conducteرفتار ,هداٌت کردن,اداره کردن

satisfactorily رضاٌت بخش

relieveکمک کردن ,فرو نشاندن,تسلی دادن

symptomنشانه ,عالمت

percent درصد

feverهٌجان ,تب

severجدا کردن ,برٌدن

postoperation پس از عمل جراحی
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painزحمت ,محنت,درد

anginal وابسته به گلو درد

headache سر درد

anxietyاضطزاب ,دلواپسی,نگرانی

complaintدادخواهی ,شکاٌت

explanationتوصٌؾ ,تعرٌؾ,تعبٌر,شرح,بٌان

strangeؼرٌب ,عجٌب,بٌگانه

phenomenonعارضه ,حادثه,پدٌده

believeگمان داشتن ,اعتقاد,باور

containشامل بودن ,دارا بودن,بازداشتن,خودداری کردن

substanceمفهوم ,ماده,جسم

accomplishوفا کردن به ,انجام دادن

specificمعٌن ,مخصوص,خاص

trendتماٌل ,گراٌش

directionمسٌر ,راه,رهبری,دستور,سو,جهت

wellسالم ,خوب

avoidاجتناب ,دوری

drug دارو

mentalذهنی ,فکری,روحی

aspectجنبه ,ظاهر,صورت,وضع

relateمربوط ,وابسته

indicateنماٌان ساختن ,نشان دادن
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rejectنپذٌرفتن ,رد کردن

revealآشکار کردن ,فاش کردن

priorityحق تقدم ,الوٌت

diseaseمرض ,بٌماری

selectionانتخاب ,گزٌنش

rarelyکمٌاب ,نادر

beliefاعتقاد ,اٌمان,باور

undergo تحمل کردن

attitudeرفتار ,گراٌش,حالت

implyفهماندن ,اشاره کردن

realطبٌعی ,واقعٌت,راستٌن

independentمستقل ,خودمختار

towardبرای آٌنده ,نزدٌک به,به سو,به طرؾ

accelerateتند کردن ,تسرٌع کردن

otherwiseدر ؼٌر اٌن صورت ,وگرنه

base بنٌان نهادن ,مبنا,پاٌه

mixمخلوط کردن ,آمٌختن

 

  سوممتن

breathing تنفس

secondhand دست دوم
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includeبه حساب آمدن ,شمردن,در برداشتن

asthmaتنگی نفس ,آسم

bronchitis برونشٌت

pneumonia پنومونی

exposureآشکاری ,در معرض

severityخشونت ,شدت,سختی

respiratory تنفسی

resultنتٌجه ,پی آمد

hospitalizationدوره بستری ,بستری

lungرٌه ,شش

severelyطلقت فرسا ,سخت

stillهنوز ,همٌشه

physicallyمادی ,طبٌعی,فٌزٌکی

rate مٌزان

adultرشد کرده ,بزرگ,بالػ

indoorدرونی ,داخلی

environmentاطراؾ ,محٌط

greatestطوالنی ,مهم,بزرگ

riskزٌان ,خطر

quitدست کشٌدن ,ترک کردن

visitorعٌادت کننده ,دٌدارگر,مهمان

complicationبؽرنجی ,پٌچٌدگی,عوارض
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deficienyنقص ,کمبود

cigarette سٌگار

susceptibleحساس ,مستعد

capacityگنجاٌش ,ظرفٌت

toddler کودک نوپا

especially مخصوص

vulnerable آسٌب پذٌر

breast پستان

surroundمحاصره ,احاطه

immediateضروری ,بی درنگ,آنی

 

  چهارممتن 

 

electricالکترٌکی ,برقی

currentجاری ,شاٌع,راٌج

thermalحرارتی ,گرماٌی

interpose مداخله کردن

pathwayمعبر ,خط سٌر

variable متؽٌر

resistanceمقاومت ,استحکام

tissueنسج ,بافت



 53 

conductance مٌزان هداٌت

intensityفزونی ,نٌرومندی,سختی

generateتولٌد کردن ,زائٌدن

flowروان شدن ,جرٌان

inverselyوارونه ,معکوس

contentمحتوی ,گنجاٌش

passageعبور ,گذر

lightning برق زدن

coursingحرکت ,سرعت

linear خطی

arborz درختی

burnآتش زدن ,سوزاندن

victimقربانی ,طعمه

flashoverبرق ,صاعقه

blastسوز و باد ,سوزاندن,ترکاندن

 transmitteمخابره کردن ,فرستادن

internalداخلی ,درونی,باطنی

focal کانونی

hemorrhage خونرٌزی

ruptureگسٌختگی ,پارگی

precedeمقدم بودن ,الوٌت

violentسخت ,تند
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convulsionآشوب ,تشنج

doubleجفت ,مضاعؾ,دوبرابر

diminishکم شدن ,نقصان

coursingحرکت ,سرعت

rapidlyسرٌع ,تند

operateبکار انداختن ,عمل جراحی کردن

manner آداب رسوم ,روش,راه

currentشاٌع ,راٌج

death فوت ,مرگ

convulsionتشنج ,آشوب

proceedقدم زدن ,پٌش رفتن

 

 پنجممتن 

wastewater اتالؾ آب

designeطرح کردن ,نقشه,طرح

substanceمفهوم ,ماده,جسم

solvent حالل

pesticide ضد آفت

flushسرخ شدن ,به هٌجان آمدن

toiletآراٌش ,توالت

dump رو گرفتن
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sewerمجرای فاضالب ,گنداب

landfallرٌزش زمٌن ,ورود به خشکی

equippeآراستن ,مجهز کردن

hazardous پر خطر

material مادی

trash زباله

bury دفن کردن

disposeمستعد کردن ,مرتب کردن

properشاٌسته ,مناسب

limitوسعت ,اندازه,حدود,حد

productمحصول ,فرآورده

cleaner پاک کننده

bowlقدح ,کاسه

drainآبگذر ,زهکشی

bleach سفٌد کردن

remover رفع کننده

paintنقاشی ,رنگ کردن

carpet قالی

fornitureاثاث ,وساٌل,اسباب

glueچسبانٌدن ,چسب

waste اتالؾ

recycle بازٌافت
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advantageصرفه ,مزٌت

householdخانگی ,خانواده

collectionکلکسٌون ,مجموعه

offerعرضه ,تقدٌم,پٌشنهاد

fertilizeبارور کردن ,محصول,لقاح

gardenبوستان ,باغ

 moderationمٌانه روی ,اعتدال

countyشهرستان ,بخش

extensionتوسٌع ,تمدٌد

provideتدارک دٌدن ,تهٌه کردن

pestآفت ,بال

reduceفتح کردن ,کاستن,کم کردن

relianceتوکل ,دلگرمی,اعتماد,اتکا

exampleسرمشق ,مثال

harmingزٌان ,صدمه,آسٌب

utilizeبه کار بستن ,استفاده کردن

temporary موقتی

disposalدر اختٌار ,دسترس,مصرؾ

recommendeتوصٌه ,سفارش

curative شفابخش

measureاندازه گرفتن ,سنجٌدن

resortدوباره دسته بندی کردن ,پناهگاه,متوسل شدن
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abundanceفزونی ,فراوانی

effective تأثٌر گذار

extractاستخراجخالصه ,اقتباس

sufficiencyبسندگی ,کافی

developmentپٌشرفت ,توسعه

protectنگهداری ,حراست,حماٌت

 

 لؽات

childhoodدوران خردسالی ,کودکی

stageصحنه ,مرحله

remanufacture دوباره ساختن

stuffچٌز ,کاال,ماده

trend آلودگی

procedureپردازه ,روٌه

process پٌشرفت تدرٌجی

dreamروٌا ,خواب

restاستراحت,تجدٌد قوا ,

retardعقب افتاده ,تأخٌر

strengthen تقوٌت ٌافتن

deteriorate خراب کردن

cureشفا ,عالج,بهبودی
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prescribeتجوٌز ,نسخه کردن

ward off دفاع کردن

call off منحرؾ کردن

chech outبه امانت گرفتن ,وارسی

temporary موقتی

suppresse موقوؾ کردن

sustainنگهداشتن ,تقوٌت

provokeدامن زدن ,تحرٌک کردن

augmentزٌاد شدن ,افزودن

demandeتقاضا ,خواستار

administrationاداره کل ,حکومت

developmentپٌشرفت ,ترقی

prescriptionنسخه نوٌسی ,تجوٌز

rib  دنده

sustainنگهداشتن ,متحمل شدن

perforate سوراخ کردن

acceptance پذٌرش

confirm تصدٌق کردن

assessارزٌابی ,تشخٌص

refuteتکذٌب کردن ,رد کردن

ignoreنادٌده گرفتن ,رد کردن

recovery بهبودی
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accident تصادؾ

unexpecteؼٌرمنتظره ,ناگاه

definiteصرٌح ,قطعی,روشن

speedyسرٌع السٌر ,سرٌع

partialجانبدار ,بخشی, جزئی

fitnessدر خور ,شاٌسته

energeticفعال ,پرتکاپو

perform انجام دادن

oversize بزرگتر از اندازه

smashورشکست شدن ,برخورد

anxiousاضطراب ,نگرانی

exhausteتمام شدن ,خارج شدن

blueprint برنامه کاری

determineحکم دادن ,تصمٌم گرفتن

duplicate دوبرابر شدن

exemplify با مثال فهمانٌدن

multiplyضرب کردن ,تکثٌر

facultyقوه ذهنی ,استعداد فکری

goalمقصد ,هدؾ

undergraduate دانشجوی دوره لٌسانس

authorizeتصوٌب کردن ,اجازه دادن

pilotراندن ,خلبان,رهبری
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implementانجام دادن ,ابزار,آلت

enterpriseاقدام مهم ,اقدام کردن

suspensionاٌست ,توقؾ

establishmentبرقراری ,بنا,تأسٌس

associationآمٌزش ,انجمن,شرکت

financingداراٌی ,مال

disadvantageاشکال ,زٌان

better شرط بندی کننده

balance توازن

prosperousموفق ,کامٌاب

ambulatoryسٌار ,گردشی

facilityوسٌله ,امکان

compily همگرادنی کردن

protect محافظت کردن

treat درمان کردن

promoteترفٌع ,ترقی

counselمشاوره ,توصٌه

situationمحل ,وضع,موقعٌت

pretend وانمود کردن

provokدامن زدن ,تحرٌک کردن

perform انجام دادن

perceiveدرٌافتن ,مشاهده,درک کردن
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abrasionسائٌدگی ,خراش

minorخردسال ,کمتر

rubمالٌدن ,سائٌده شدن

refrain خودداری کردن

swallباد کردن ,آماس

scrapنزاع ,ته مانده,پاره,تکه

swallowبلعٌدن,قورت دادن 

 سري صبح85-86سال

 

 متن اول

Anesthetist  متخصص بٌهوشی 

Attitude  نگرش 

Coworker  همکار

Enroll  ثبت نام کردن 

Honor  احترام گذاشتن

Guy  شخص

Inferior  پست

Register  ثبت نام

Steelworker  آهنگر 

Sort  نوع

Hear  شنٌدن

Scholarship  بورس تحصٌلی

Train  تمرٌن کردن

Recall  ٌاد آوری

Son  پسر
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 متن دوم

Adopt  پذٌرفتن

Bridge  پل

Compatible  مناسب

Exploit  بهره برداری

Identical  ٌکسان

Seldom  به ندرت

Stability  پاٌداری 

Unlike  برخالؾ

Alien  بٌگانه

Calmness  آرامش

Excellent  عالی

Feature  وٌژگی

Relying  اعتماد

Serve  به کار گرفتن

Submissive  مطٌع

wean off  ترک کردن

 

 متن سوم

Announce  اعالم کردن

Congenital  مادرزادی

Couple  زوج

Defective  نقص

Elaborate  استادانه

Prospective  در آٌنده

Toll  تلفات

Branch  شعبه شاخه
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Counseling  مشاوره

Currently  در حال حاضر

Drastically  موثر

Fatal  کشنده

Throughout  سرتاسر

 

 متن چهارم

Adherence  تبعٌت چسبندگی

Definite  قطعی

Elevating  نشاط آور

Intensify  تشدٌد کردن

Mutual  متقابل

Spontaneously  خود به خود

Satisfaction  رضاٌت

Appetite  اشتها

Distant  دور

Enhancement  افزاٌش

Investigator  محقق

Postulate  فرض کردن،الزمه،شرط الزم

Vague  مبهم

 

 متن پنجم

Briskly  تند

Combat  مبارزه

Convict  متقاعد کردن

Jar  دعوا کردن

Pleasure  لذت

Rigorous  سخت



 64 

Solitude  تنهاٌی

Dismiss  جدا کردن

Jog  آهسته دوٌدن

Rid  رها کردن

Schedule  برنامه

Sustain  تحمل

 

 لؽات

Prove  ثابت کردن

Appropriation  مناسب

Susceptible  مستعد

Persist  اصرار کردن

Devastatingly  ؼارتگرانه

 Indifferently   با بی تفاوتی

Abdominal  شکمی

Therapeutically  درمانی

Feasible  عملی

Acute  شدٌد حاد

Talent  استعداد

Superficially  به طور سطحی

Confidential  محرمانه

Hindering  جلوگٌری

Beyond  ماورا دورتر برتر از

Evade  طفره رفتن از

Preparation  آمادگی

 Promoting  ترقی تبلٌػ

Fitness  تناسب اندام

Vital  حٌاتی
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Induce  القا کردن

Replicate  تکثٌر کردن

Sweating  عرق کردن

Pragmatic  عملی

Confounding  اؼتشاش

Expel  بٌرون کردن

Encounter  مواجه شدن

Abstinence  پرهٌز

Discourage  دلسرد شدن

Shivering  لرزٌدن

Delight  لذت بردن

Hastily  با عجله

Seizures  حمله قلبی

Evoke  موجب شدن

Intervention  تداخل

Popularity  رواج

Enhancing  افزاٌش

Assignment  واگذار کردن

Boredom  خستگی

Possession  مالکٌت

Authorize  مجاز شدن

Initiate  شروع کردن

Derived  اشتقاقی

Satisfied  راضی

Thoroughly  کامل

Likewise  همانطور

Expense  هزٌنه

Chronic  مزمن

Abbreviation  اختصار
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Spread  منتشر شدن

Recede  عقب کشٌدن

Dramatically  به طور برجسته

Subside  فروکش کردن

Improperly  به طور زٌاد

Proportionately  متناسب

Otherwise در ؼٌر اٌن صورت 

  سری عصر85-86سال 

اول متن 

 stressاسترس ,  فشار

inevitableناچار ,  اجتناب ناپذٌر

threatتهدٌد ,  خطر

psychological روانی  

physical جسمی  

well-beingتندرستی ,سالمت,  رفاه

cope,copingحرٌؾ شدن ,  مقابله

paramountباالتر ,بزرگتر,برتر,  بزرگترٌن

importance اهمٌت 

enjoy لذت  

cope مقابله کردن  

removeپاک کردن , از بٌن بردن

change تؽٌٌر دادن 
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jobحرفه ,  شؽل

filingباٌگانی ,  تنظٌم

complaint شکاٌت  

againstمخالؾ ,درمجاور,دربرابر,  علٌه

sexually جسمی  

harassingآزار ,  اذٌت

boss کارفرما ,ارباب,  رئٌس

live زندگی  

generallyعموما ,  معموال

betterبٌشتر ,خوبتر,  بهتر

able آماده ,الٌق,توانا,برآمدن,مستعد,  شاٌسته

kind انواع  

previousقبال ,  قبل

experience تجربه  

vanجلودار ,پٌشگام,پٌشرو,  پٌشقدم

some what مقدار کمی  

social اجتماعی  

support حماٌت  

alsoبه عالوه ,همچنٌن,  نٌز

improveبهترکردن ,اصالح کردن,بهبود ٌافتن,  بهبود دادن

simplyحقٌقتا ,واقعا,  به سادگی

disclosing فاش کردن  
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feeling احساس  

psychotherapist روانشناس  

reduce کاهش دادن  

care مراقبت  

ineffectivelyبی اثر ,بی نتٌجه,  بٌهوده

trickشعبده بازی ,نٌرنگ,شٌادی,  فوت و فن

muckآلوده کردن ,زحمت کشٌدن,خراب کردن, کود

much زٌاد  

restتکٌه کردن ,باقی مانده,نتٌجه,  استراحت

management مدٌرٌت  

discusses بحث کردن  

involvedدخٌل ,گرفتار,همراه,مبهم,  پٌچٌده

serveبه حساب آمدن ,  به کار بردن

threat  تهدٌد  

underestimateتخمٌن کم ,  ناچٌزپنداشتن

significanceمفهوم ,اهمٌت,  معنی

acknowledge تصدٌق کردن  

fortunateخوب ,مساعد,  خوشبخت

healthyتندرست ,  سالم

manage سرپرستی کردن 

issueکار ,عمل,کردار,  فرزند

luckyخجسته ,خوش اقبال, خوش شانس



 69 

enough به قدرکفاٌت ,آنقدر, کافی

faceصورت ,مواجهه شدن, روبروشدن

unwilling بی تماٌل , بی مٌل

exploitاستفاده , به کار انداختن

referredاشاره داشتن ,  مورد مراجعه

contributingسهٌم  

enhancementباالبردن, افزاٌش 

remedy درمان ,دارو, چاره

  optionاختٌار  

avoidاجتناب کردن , دورکردن

nothing ابدا ,هٌچ,صفر, نٌستی

do with وابسته ب دن 

stressor محرک 

intensityنٌرومندی ,شدت, سختی

novelty  تازگی 

familiarity خودمانی ,آشناٌی, انس

toward به سوی ,نزدٌک به, نسبت به

remain باقی ماندن 

remaining silent آرام ماندن 

disclosureبی پرده گوٌی,افشاکردن,برمالکردن, فاش سازی 

seem وانمود شدن , به نظر رسٌدن

contributionسهٌم   
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independentمستقل , مطلق

relieve رها کردن 

precedingسلبق, ماقبل 

fail شکست خوردن , ناقص

identicalٌکسان ,مساوی, همانند

tend  گراٌش داشتن 

challenge به مبارزه طلبٌدن , چالش کشٌدن

present ارائه دادن 

solutionراه حل ,چاره سازی, محلول

 

دوم متن 

describeتوصٌؾ کردن , شرح دادن

anatomyکالبد شکافی ,ساختمان, تشرٌح

duringدرطی,درهنگام, درمدت 

cadaver جسد 

chairصندلی  

demonstrateاثبات کردن , نشان دادن

perfectly درحقٌقت 

perfect عالی 

preserveحفظ کردن , نگه داشتن

sufferتحمل کردن ,رنج بردن,متحمل شدن, سوختن
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minorابتداٌی ,کوچکتر, کمتر

schizophrenicمبتال به جنون جوانی, شٌزوفرنی 

sourceسرچشمه,منابع, مبدا 

represent نشان دادن 

marriedمتاهل,عروسی کرده, شوهردار 

feltحس کردن  

guyفرار کردن  

fearهراس ,بٌم, ترس

turned تبدٌل کردن 

engineمحرک,ماشٌن, موتور 

tourگردش کردن ,سفر,گردش, سٌر

storyطبقع ,داستان, قصه

loanقرض کردن ,قرض, وام

evictionخارج شدن , اخراج

desperately با ناامٌدی 

head off مانع شدن 

municipalمربوط به شهرداری  

 ministryوزارت  

officialصاحب منصب ,کارمندان,عالی رتبه, رسمی 

physician پزشک 

instructorآموزگار  

engineer مهندس 
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corpseجسد  

great بزرگ 

risk خطر 

viewدٌدن , منظره

transform تؽٌٌر شکل ٌافتن 

demonstrateنماٌش دادن  

confuse گٌج شدن 

prove ثابت شدن, ثابت کردن 

thorough  کامل 

immediately فوری 

building ساختمان 

ownمال کسی بودن ,دارا بودن,شخصی, خود

tourگردش کردن ,گردش, سٌر

floor کؾ اتاق ,کؾ زمٌن,  طبقه

get onسوار شدن  

 

 سوم متن

drugمواد مخدر , دارو

addiction اعتٌاد 

more than بٌش از 

crisis بحران 
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boardتخته , وسٌع

societal اجتماعی 

staggeringمتناوب  

costارزش , هزٌنه

community اجتماع 

governmentدولت  

beingهستی,وجود, تولٌد کننده 

neighborهمساٌه ,مجاور, نزدٌک

leadingراهنماٌی کردن ,رهبر,عمده, پٌشتاز

producer,راهنماٌی کردن,رهبر 

poppies تولٌدکننده 

estimatesتخمٌن زدن, برآورد کردن 

leastکمترٌن, حداقل 

nation ملت 

intravenousترزٌقی , داخل ورٌدی

infectعفونت کردن ,مبتال کردن, آلوده کردن

habitخو ,اعتٌاد, عادت داشتن

thenآنگاه ,بعد, سپس

decade دهه 

pinالؼر,مٌخ, سنجاق 

cushionتکٌده,متکا, بالشتک 

shootآمپول زدن , انشعاب
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strawنی , ناچٌز

everywhereهرجا , هرقسمت

veinرگ , ورٌد

dried خشکانٌده 

needleسرنگ, سوزن 

tollضاٌعه  

wholeسالم ,همه,کل,  مجموع

pullچٌدن ,کشٌدن, کشش

pantضربان , نفس نفس زدن

legران,ساق پا, پا 

weepyگرٌان , ناالن

woundزخم , جراحت

still  هنوز 

healخوب کردن,شفا ٌافتن, التٌام ٌافتن 

decide تصمٌم گرفتن 

unforgiving بی بازگشت 

relationship قرابت ,وابستگی,ارتباط, رابطه

possessداشتن , دارا بودن

take careرنج بردن ,سعی کردن, مواظبت کردن

 wallet کٌؾ پول

pocket  جٌب 

finger  انگشت 
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probeجستجو , کاوش

insideنزدٌک,داخل, درون 

produceتولٌد کردن  

believeباور کردن, اعتقادکردن 

somewhateٌه موقعی ,گاهی, درٌک وقتی

shakyلرزان,ضعٌؾ, سست 

rather بٌشتر ,سرٌعتر, نسبتا

expensiveپرخرج, گران 

catastropheمصٌبت , فاجعه

preoccupationاشتؽال  

staggeringگٌج , متناوب

unlucky بدشانس , بدٌمن

advantageفاٌده,صرفه, سود 

overwhelmingمنکوب کننده, شدٌد 

addictتن در دادن,معتاد, اعتٌاد دادن 

exact کامل , دقٌق

statisticرقم ,سرشماری, آمار

announceانتشار دادن,  اعالم کردن 

pointمتوجه کردن,مشخص ساختن,خاطر نشان,نوک, نقطه 

figureنسبتا,ظاهرا,شکل, طرح 

referرجوع کردن  ,برگشت دادن, بازگشت دادن

gadgetابزار,جزء, مکانٌکی 
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equipmentسازوبرگ, تجهٌزات 

wifeعٌال,زوجه, زن 

beatenکوبٌده,زده, مؽلوب 

guyمرد, شخص 

indicateنماٌان ساختن ,نشان دادن, حاکی بودن

orderمرتب کردن ,ضابطه,دستور,رتبه,دسته, ردٌؾ

prisonزندان  

marry ازدواج کردن 

 

چهارم متن 

participantشرکت کننده , سهٌم 

reportاعالم کردن,گزارش دادن,گزارش, خبر 

consumeؼذاخوردن ,تحلٌل رفتن, مصرؾ کردن

approximately تقرٌبا  

comingرسٌدن ,  آمدن

nearlyمستقٌما ,تاحدودی,تقرٌبا,  نزدٌک به

thirdسومٌن ,  ٌک سوم

intakeفراگرفته,  جذب شده 

highest باالترٌن  

fallسقوط ,فروکش, پاٌٌز

seasonدوران,هنگام, فصل 
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duringدربٌن ,هنگام,درطی, درمدت

springسرچشمه,جهش, بهار 

lowest پاٌٌن ترٌن 

nutrition ؼذا,خوراک,تقوٌت, تؽذٌه 

seasonal فصلی 

variationبی ثباتی ,دگرگونی,اختالؾ, تؽٌٌر

distributionتعمٌم,توزٌع, پخش 

indicate مشخص شدن , مشعر

appearظاهرشدن ,طلوع کردن, پدٌدار شدن

peakراس,نوک, قله 

whileدرحٌن ,حال آنکه,درصورتٌکه, تاموقعی که

saturatedسٌرشده ,اشباع شده, خٌس

highest باالترٌن 

further همچنٌن ,مجدد,بعالوه,دٌگر, بٌشتر

weightبارکردن ,سنگٌنی, وزن

fluctuateتؽٌٌر ,نوسان, ترقی

poundبامشت زدن ,آؼل,کوبٌدن, واحد طالی انگلٌسی

throughoutبه کلی ,سرتاسر,تماما, سراسر

winterزمستانی, زمستان 

leastاول ,کمترٌن, کوچکترٌن

amountمٌزان ,مبلػ, مقدار

researcherمحقق , پژوهشگر
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noteٌادداشت کردن , متن

suitableخوب ,سازگار,شاٌسته, مناسب

title عنوان 

passageعبور , عبارت

variationاختالؾ , تؽٌٌر

climatic مربوط به آب و هوا 

exerciseمشق,تمرٌن, ورزش 

nutrientمواد ؼذاٌی ,ماده مؽذی, مؽذی

 individualشخص ,فردی,تک

containedحاوی , مشمول

produce تولٌد کردن 

variedگوناگون,متؽٌٌر,قابل تؽٌٌر, نوسان کردن 

tendگراٌٌدن ,تماٌل داشتن, گراٌش داشتن

sweetنقل ,مطبوع,خوش , شٌرٌن

thingsاشٌاء ,  چٌزهای

vegetable سبزٌجات 

fatty food ؼذاهای چرب 

gainفاٌده ,ؼرض,به دست آوردن, کسب کردن

drastically به طور شدٌد 

fluctuateبٌثبات بودن , نوسان داشتن

riseپٌشرفت ,افزاٌش, ترقی

considerablyقابل مالحظه, خٌلی 
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autummزردی ,خزان, پاٌٌز

variationاختالؾ , تؽٌٌر

dropقطره ,سقوط کردن, افت کردن

 

واژگان 

bearing in mind با در نظر گرفتن 

applicantداوطلب , متقاضی

suitableسازگار , مناسب

candidateکاندٌد ,داوطلب, نامزد

treacherousخٌانت کارانه , خائن

competentشاٌسته , الٌق

troublesomeپرکار ,سخت, مزاحم

disparateنامجانس ,مختلؾ, ناجور

neighborاطراؾ ,مجاور, نزدٌک

uncover  واضح 

unlockباز  

unharmصدمه ندٌده  

unknownناشناخته  

rhythmicپرنواخت, دارای وزن و آهنگ 

contractionادؼام, انقباض 

heartقلب  
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 externalبٌرونی , خارجی

stimulusانگٌزه, محرک 

requiredنٌاز,ضروری, نٌاز داشتن 

initiationابتکار,آؼازی, آؼاز کردن 

spontaneousخودبهخودی , ؼٌرارادی

accidentalتصادفی  

intentionalارادی  

obligatoryاجباری  

organizationسازمان  

roughدرشت,حدسی, ناهنجار 

summationمجموع  

observationمشاهده  

estimateتخمٌن, برآورد 

prophecy پٌشگوٌی 

formerپٌشٌن , سابق

criticalانتقادی ,وٌژه, بحرانی

supposedlyبه طور فرضی  

aimed at در جهت 

sufferingمبتال ,عذاب, متحمل

soonerزودتر, زود 

pleadدفاع کردن , درخواست کردن

guiltyمجرم, مقصر 
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murder قتل عمد  

initiating آؼاز کردن 

reformingتبدٌل  

enhancingزٌاد کردن  

easingآسان کردن  

inoculate تلقٌح کردن 

conceiveفهمٌدن,تصور کردن, آبستن 

secureاٌمن,امن, بدست آورده 

manifesteآشکارکننده, آشکار 

sweetشٌرٌنی  

consumمصرفی, مصرؾ شدنی 

sparinglyبه مقدار کم  

thoroughly کامال 

permanentlyدائما  

currentlyاخٌرا  

scientist دانشمند 

interestingجالب کننده ,خوشمزه, جالب

inheritanceوراثت  

participationمشارکت  

application کاربرد 

manipulation دستکاری 

associationشرکت , همکاری
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attributeافتخار,شهرت,صفت,نشان,جنبه, نسبت دان 

exerciseتمرٌن , ورزش

misfortuneبدشانسی  

nervousness عصبی بودن  

longevityطول عمر  

anxietyاضطراب  

issue موضوع 

causeعلت ,جهت, سبب 

argumentاستدالل,بحث,مناظره, نزاع 

competitiveرقابتی  

reliableمعتبر  

collaborative شرٌکی 

controversialبحث انگٌز  

illnessبٌماری , عارضه

temporaryموقت  

refugeeمهاجر  

campاردوگاه  

poorبی پول, فقٌر 

inadequateؼٌرکافی , نامساعد

motivation انگٌزه 

consultationمشاوره  

interactionتاثٌر  
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sanitationاقدامات بهداشتی  

 lackکسری ,احتٌاج,نبود,کمبود

throughاز مٌان,به خاطر,توسط, مستقٌم 

properمنسب ,شاٌسته, مخصوص

verifieبازبٌنی کردن  

conductهداٌت شدن  

restoreترمٌم کردن,به حال اول برگرانٌدن, برگشت خوردن 

recallٌادآوری کردن  

absorptionجذب  

extremelyبه شدت, خٌلی 

combine ترکٌب کردن 

transportانتقال  

relativelyنسبت  

simpleفروتن, ساده 

processفرآٌند  

passiveؼٌرفعال  

diffusion انتشار 

intricate پٌچٌده 

invasiveمهاجم  

misleading  گمراه کننده 

primitiveاصلی ,اولی, ابتداٌی

spiteخشمگٌن کردن,بؽض,کٌنه, علی رؼم 
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shortageعدم,کسری, کمبود 

areaناحٌه, منطقه 

destroyخراب کردن  

agricultural کشاورزی 

productمحصول,فرآورده,حاصلضرب, مجموع 

abundance فراوانی 

surplusزٌادی, مازاد 

circulationجرٌان,دوران,گدش, گمراه کننده 

promotionپٌشرفت  

considerدرنظر گرفتن ,رسٌدگی کرد, فرضکردن 

dueبه خاطر,سررسٌد, ناشی از 

inadequateؼٌرکافی, نامساعد 

participateسهٌم شدن, مشارکت 

subjectکنترل کردن ,درمعرض گذاشتن,اشخاص,شخص, موضوع

sketcheطرح  

messengerپٌام آور  

projector طراح 

gave نماٌش دادن 

 

 , متن بوده اند4قابل ذکر است اٌن آزمون و ٌکی دوتای آزمونهای دٌگر دارای 
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 سری صبح86-87سال

  اول و دوممتن 

combinationامٌزش , ترکٌب

adaptiveتوافقی , انطباقی

evident بدٌهی 

imaginationتصور , تخٌل

entityوجود , نهاد

withinمطابق ,درمدت, در داخل

distinguish تشخٌص دادن , تمٌٌز دادن

knowledgeبصٌرت ,دانش, معرفت

made_تربٌت شده ,ساخته شده

 cognitive شناخت

 skill مهارت

correspond مشابه بودن ,رابطه داشتن, برابر بودن

spaceفاصله ,فرصت معٌن, زمان کوتاه

 scientists دانشمندان
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resent اخٌر , تازه

 comperehendدرک کردن ,فهمٌدن

fill پر کردن  

shet صفحه , ورق

located مکان ٌابی 

identified تشخٌص هوٌت 

fundamental بنٌادی 

willاراده ,نٌت, قصد

nenceforth سپس 

vitalاساسی ,واجب, حٌاتی

weaponسالح , اسلحه

unthinkable فکر نکردنی , ؼٌر قابل فکر

design طراحی , طرح

hybrid_hybridomasگٌاه پٌوندی , جانور دورگه

poreتمٌز  ,پاک, خالص

antibodies پادتن 

log_lived عمر طوالنی و دراز 

produceپردازش ,عمل کردن, تولٌد

diseases بٌمارٌها 

againstمخالؾ , علٌه

marvelsتعجب , شگفتی

splice متصل شدن به هم  
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attackمبادرت کردن به , حمله

explorer جستجو گر 

jungle جنگل 

biology زٌست شناسی 

core عالج ,شفا,  دارو

probableباور کردنی , احتمالی

beingمخلو قات ,وجود, شخصٌت

possible مسٌر 

attracted جذب کردن 

artificial مصنوعی 

aimقصد , هدؾ

modify اصالح ,  تؽٌٌر دادن

hereditary ارثی 

microorganismsرٌز جانداران , جانوران کوچک مٌکروسکوپی

purposeبمنظو ر ,هدؾ, مقصود

cells سلولها 

fusion ترکٌب 

commerceباز رگانی ,معاشرت, تجارت

 directionتماٌل ,ادار ه,مسٌر,دستور

creationآفرٌنش , اٌجاد کردن

synthesisتلفٌق  , ترکٌب

carefulاحتٌاط , دقت
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engineering مهندسی 

upon باالی , برروی

judgmentرای ,  داوری

compassاختراع کردن ,دور زدن,تدبٌر کردن,حوزه,گرد, قطب نما

interferon اٌنترفرونها 

author مولؾ 

authoritiesتواناٌی ,قدرت, متخصص

 verbalشفاهی ,زبانی

aptitudeشاٌستگی , استعداد

effectiveعامل موثر , موثر

subtractتفرٌق کردن , کم کردن

multiply تکثٌر کردن , ضرب کردن

 divide  پخش کردن ,تقسٌم کردن

 capacityظرفٌت  ,گنجاٌش

spatial فاصله ای , فضاٌی

 relationship ارتباط ,وابستگی

 visualizeتصور کردن ,تجسم کردن

takeلمس کردن , گرفتن

stillساکت ,خاموش, ارام

triangleمثلث سه گوش , مثلث

squareمربع , چهارگوش

perceptionاحساس , ادراک
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considerتفکر کردن ,رسٌدگی کردن, مالحظه کردن

viewدٌدن , نظرٌه

concept عقٌده , مفهوم

identicalهمانند ,  ٌکسان

substitute جانشٌن 

interrelatedمناسب , وابسته بهم بودن

externalظاه ر ,خارجی, بٌرونی

orientedمتماٌل به , جهت دار

faculty;faculties اختٌار ,تواناٌی, قوه

variousمختلؾ , گوناگون

component اجزائ 

versionتفسٌر , ترجمه

dominantمسلط , عمده

advanced پٌشرفته 

manifest آشکار کردن 

main عمده اصلی 

originateموجب شدن ,  ناشی شدن

suppressed مانع شدن , متوقؾ شدن

enhance افزاٌش دادن ,زٌاد کردن,  باال بردن

subpart زٌرداستان 

overروی ,  باالی

controversy بحث  
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measure سنجش , اندازه گٌری

termدوره ,مدت, اصطالح

minorکمتر , کوچکتر

majorعمده ,  بزرگتر

whole کامل ,درست,  تمام

referred مورد مراجعه  

compass  محاصره , فرا گرفتن ,  قطب نما

refer هداٌت کردن ,   نسبت دادن

subpart  فرعی 

  سوممتن 

painfulدردناک , ناراحت کننده

sensationحس ,  احساس

depend وابسته  

nervous عصبی  

stateشرح دادن , حالت

varyعوض کردن , تؽٌٌر دادن

accordingمطابق , موافق

power قدرت 

conduct سلوک ,رفتار, هداٌت کردن

brainفهم ,هوش,  مؽز

receiveرسٌدن ,درٌافت کردن, گرفتن
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impressionادراک ,احساس, عقٌده

notoriouslyرسواٌی ,  بدنامی

better بهتر ,  بٌشتر

bearingتحمل ,طاقت,  بردبار

pain زحمت ,رنج کشٌدن,  درد

strongنٌرومند ,   قوی

 affected تحت تاثٌر

trivialمبتذل ,ناچٌز, جزئی

injuries  آسٌب زدن 

ready حاضر , آماده

irritabilityزود رنجی ,  کج خلقی

throughدر وسط ,  در بٌن

chronicمزمن ,سخت,  دٌرٌنه

illبٌمار , ناخوش

undoubtedlyبدون تردٌد ,  بدون شک

inhibit جلوگٌری کردن  

surgicalعمل جراحی ,  وابسته به عمل

operationگرداندن , اداره

irregularنا منظم ,نامرتب,  بی قاعده

movementsحرکات ,   جنبش ها

effortسعی ,  تالش

actuallyدرواقع ,  درحقٌقت
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fellلمس کردن , حس کردن

similarتشابه ,همسانی, همانندی

dominateچٌره شدن ,  تسلط داشتن

ideaخٌال ,  تصور

unconsciousناهوشٌا ری , ناخودآگاه

gain استفاده ,منفعت, سود

entranceورودٌه ,  داخل

soldiersسربازان ,  پادگان

batteleنزاع ,جدال,  جنگ

pureپاالٌش کردن ,خالص,  تمٌز

functionalتابع , وظٌفه

characterشخصٌت ,ممتاز,  صفات

sufferرنج کشٌدن ,  تحمل کردن

withoutفاقده ,  بدون

externalخارجی ,بٌرونی,  ظاهری

causeهدؾ ,انگٌزه,  علت

misinterpret بؽلت تفسٌر کردن ,  تفسٌر ؼلط

exaggerateاؼراق آمٌز کردن ,  مبالؽه کردن

convey حمل کردن  

perceiving درصد 

patternنقش , الگو

follow پٌروی کردن 
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tend نگهداری کردن از  

variably بطور متؽٌٌر  

work کار  

serveانجام دادن , خدمت کردن

intensifiers;intensifyقوی کردن ,  سخت کردن

engagementاشتؽال , مشؽولٌت

enhanceافزاٌش دادن ,  باال بردن

enduranceپاٌداری ,  تحمل

failشکست خوردن , موفق نشدن

perceptionاحساس ,  ادراک

prolong طوالنی کردن  

according مطابق  

battlefield مٌدان جنگ 

overcome ؼلبه شدن  

prone مستعد ,  متماٌل به

eliminateرفع کردن ,حذؾ کردن, زدودن

psychologic وابسته به روانشناسی  

intensification تشدٌد 

repression سرکوبی  

evaluation سنجش ,  ارزٌابی

stimuli محرک  

initiateآشنا شدن ,شرو کردن, تازه وارد
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 چهارممتن 

evidence شهادت ,مدرک, گواهی

existبودن ,  وجود داشتن

root اساس ,بن , رٌشه

cause هدؾ , انگٌزه , علت ,  سبب

rapid سرٌع  ,   تند

sensoryحس ,  حساس

stimuli محرک  

studyبررسی ,  مطالعه

making ترکٌب ,   ساخت

accurate دقٌق , صحٌح,   درست

distinctionفرق ,   تمٌٌز

auditoryشنونده ,  مربوط به شنواٌی ٌا سامعه

visualبصری ,   دٌداری

pathwayخط سٌر ,  جاده

suggest اشاره کردن  

comparableبرابر کردن ,  قابل مقاٌسه

fast سرٌع ,  تند

foundتاسٌس کردن,  برپا کردن ,

abnormality واقع در مقابل دستگاه مرکزی عصبی  

temporalجسمانی ,   گٌجگاهی
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extremely با افراط ,  بشدت

valuable پربها ,   باارزش

underlying اساسی ,  اصولی

accurate صحٌح , دقٌق ,   درست

identified تشخٌص هوٌت ,   شناختن  ,

purpose مقصود ,   منظور

correntمتداول – راٌج ,   جرٌان

ideaخٌال – فکر ,  تصور

explore کشؾ کردن  

distinguishتمٌٌز دادن ,   تشخٌص دادن

deafness    

citeگفتن ,  ذکر کردن

pairزوج ,  جفت

writtenکتبی ,  نوشتاری

symbolعالمت ,   نشان

incomingاٌنده ,   وارد شونده

information اطالعات 

quantityمقدار ,   کمٌت

load فشار ,   بار

freq uencyتکرار , فرکانس

speed سرعت  

quality کٌفٌت  
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demandدرخواست ,نٌاز , تقاضا

infrred استنباط شده  

easly به اسانی  

basedمستقر ,  مبنی

contribute همکاری کردن ,  شرکت کردن

slignt مقدار ناچٌز  

pureخالص ,   پاک

identicهمان , منطبق با,   ٌکسان

irrelevantبی ربط,   نامربوط 

  پنجممتن

narcolepsy حمله خواب ,  خواب الودگی شدٌد

characterize مشخص کردن ,  توصٌؾ کردن

disease  اختالل , مرض ,  ناخوشی

malfunction سوئ عمل ,  بدعمل کردن

consist  شامل ,  ترکٌب

sudden بی خبر ,  ناگهانی

uncontrollable   ؼٌر قابل کنترل 

bout تقال ,  کشمکش

during در طول , درجرٌان,  درطی

daylight  روز روشن ,  روشنی روز

disturbed آشفته , مختل شده ,  ناراحت
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commonly  بطور عادی 

appearance پٌداٌش ,  ظاهر

adolescence بلوغ ,  نوجوانی

half  نصؾ , نٌم

take  لمس کردن ,  گرفتن

believed اعتقاد ,  معتقد

common معمولی ,  مشترک

symptom عالئم ,  نشانه

attack تکانش ,  حمله

rapid_eye_movement  حرکات سرٌع چشم 

wake شب زنده داری ,  بٌداری

single انتخاب کردن ,جداکردن, تنها,واحد

rare  کمٌاب ,  نادر

performing اٌفا کردن , اجرا کردن,  انجام دهنده

experience تجربه ,  آزمودگی

continue  ادامه دادن 

involved   پٌچٌده ,  مبهم

prior  اولی ,  قبلی

falling  مشاجره ,  نزاع

cataplexy  هٌپنوتٌزم حٌوانی ,  خواب حٌوانی

loss خسارت , زٌان, ضرر

muscle عضله ,  ماهٌچه
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droop  پژمرده ,  سستی

knee دوشاخه ,  زانودار کردن

wobble  تلو تلوخوردن ,جنبٌدن,  لنگ بودن

minor  کوچٌکتر ,  کمتر

total جمع کل ,  کامل

collapse  متالشی شدن ,  فرو رٌختن

serious  خطرناک , مهم ,  جدی

seem  مناسب بودن ,  بنظر امدن  ,

conjunction  اتصال  ,  پٌوستگی

intense قوی ,  اشتٌاق

excitement  تهٌٌج ,  شور

manifest اشکار ,  بارز

variety  مختلؾ ,  گوناگون

transition  تحول , مرحله تؽٌٌر,  انتقال

phase  فاز ,  مرحله

preced  جلوتر ,  مقدم بودن

onset هجوم ,  حمله

hallucination  تجسم ,وهم ,  خٌال

known  شناخته شده ,معروؾ

hypnagogic  خواب اور 

phenomenaآثار 

realistic تحقق ,  واقع بٌن
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perception  احساس , ادراک

sight دٌد ,  بٌناٌی

conacious  هوشٌاری 

wakefulnessبٌداری کشٌدن, بٌدارکردن 

 fragmented هباقٌماند, قطعه , تکه 

paralysis سکته , رعشه,فلج

 perhapsشاٌد,گوٌا 

 minutesلحظه , دقٌقه

immediately  بی درنگ

 appropriateمناسب , اختصاص دادن

title عنوان  , لقب

cur دارو , شفا,عالج

around  درحوالی , پٌرامون

middle  مٌانسالی 

soon  زود , تقرٌبا,  بزودی

likely  متحمل , باور نکردنی

bout تقال , کشمکش

restless  بی قرار

 واژگان

order ترتٌب , رتبه

stay توقؾ , ماندن, نگه داشتن
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simple  بسٌط , ساده

 adopt قبول کردن

 impress تحت تاثٌر قرار دادن

quit متارکه , ترک کردن

 ceaseدست کشٌدن , توقؾ , اٌستادن

break وقفه , مهلت , خرد کردن , شکستن

 further مجدد , بٌشتر

terminated پاٌان رساندن , خاتمه دادن

 resumed چکٌده کالم , خالصه

 construct اٌجاد کردن , ساختن

establish   بنا نهادن , تاسٌس کردن

objective  مقصود , هدؾ

ministry  وزارت 

avert دفع کردن , برگرداندن

boost  ترقی , باال بردن

promote  تروٌج ,  ترفٌع

prolong  طوالنی کردن

education  آموزش و پرورش

teach آموختن , تعلٌم

public  فرهنگی , عمومی

  avoid  دوری اردن از

 concurrent همزمان
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 deleteriousمضر , زٌان اور

 owing to زٌرا , بعلت

 fact حقٌقت , واقعٌت

require  نٌاز داشتن , الزم بودن

care  پرستاری , تٌمار

 affluent دولتمند , فراوان

 reliable معتبر , قابل اطمٌنان

 suspicious مشکوک , بدگمان

 vulnerable آسٌب پذٌر

 taught آموختن

 requirement احتٌاج , نٌازمند

 sensible محسوس , معقول

preventable  قابل جلوگٌری 

nutrition  تقوٌت , تؽذٌه

 disseminationپخش , انتشار

folk  گروه ,  ملت

 complications عواقب , عوارض , پٌچٌدگی

adventure  حادثه , سرگذشت

advocate  دفاع  ,  طرفداری

turn  چرخش ,  نوبت

hatural  ذاتی  , طبٌعی

fluctuation   تؽٌٌر , نوسان
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due   حق , بدهی

appeal  درخواست , جذبه

indictment  اعالم جرم ,  اتهام

abstraction  انتزاع ,  دزدی

 diet رژٌم گرفتن , پرهٌز

likely   محتمل , باور کردنی

extrovert   برونگر

esteem  قدر ,  اعتبار

 

 سری عصر86-87سال

  اولمتن

relyonتوکل کردن ,  اعتماد کردن

cutback  کسری بودجه 

circumstances;conditionsموقعٌت , شراٌط

alternative جاٌگزٌن 

conventional قراردادی،متداول 

paradoxical متناقص 

welfare state دولت رفاه،کشور دارای تشکٌالت رفاه اجتماعی

turning منحرؾ 

private شخصی،خصوصی 
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pill قرص 

traditional سنتی 

cure  درمان 

fulfillتامٌن کردن                                                                                                                                                                               , تحقق،انجام دادن،تکمٌل کردن

tablet صفحه ,لوح,قرص

 متن دوم

 essential; fundamental اساسی

sensitive حساس 

insensitive ؼٌر حساس،بی عاطفه 

barometer(برای اندازه گٌری فشار هوا) فشار سنج 

discomfort; suffering  ناراحتی،رنج

mirrored آٌنه

axpression حالت 

cause علت، سبب 

forehead پٌشانی،جبهه 

smart هوشمند،زرنگ، باهوش 

relatively نسبتا 

perform;carry out; do انجام دادن 

giants ؼول 

load بار 

greatest بزرگترٌن 
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worth با ارزش 

structure ساختار 

bear حمل کردن 

repair تعمٌرات 

delicate ظرٌؾ، لطٌؾ 

ingeniously استادانه،مبتکرانه 

designe طراحی 

 wonder اعجاب انگٌز

rarely  ,scarcely  ,seldom  ,hardly به ندرت

frequently ؼالبا

poorly ضعٌؾ

  سوممتن

contrary to بر خالؾ 

popular محبوب،معروؾ 

comprehensive جامع،وسٌع 

diet رژٌم ؼذاٌی 

moderate مناسب،متوسط،معتدل کردن،اداره کردن 

reducing کاهش 

intake مصرؾ،نٌروی جذب شده،نٌروی بکار رفته 

recommend سفارش کردن،توصٌه کردن 

worst بدترٌن 
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deprive محروم کردن 

anxious مشتاق،دلواپس،بٌمناک، ارزومند 

substantial اساسی 

significant مهم، با اهمٌت 

aware مطلع،باخبر،آگاه 

reinforce تقوٌت کردن 

complex پٌچٌده 

disrupts از هم گسٌختن 

patterns الگوها 

adherence چسبندگی،انسجام،تبعی ت 

  چهارممتن

communication ارتباط 

maintain نگهداری کردن 

relationships روابط 

sharing اشتراک،تسهٌم 

thoughts افکار 

intention اراده،قصد 

exclude مستثنی شدن 

accidentally به طور تصادفی 

deliberately عمدتا 

social اجتماعی 
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exchanges مبادالت 

curriculum برنامه آموزشی 

irrespective of صرؾ نظر از 

profound عمٌق 

challeng… چالش

providing ارائه 

pupil شاگرد 

delay به تاخٌر انداختن 

disorder مختل کردن 

span مختل کردن 

  پنجممتن

widespread گسترده 

eliminate,omit حذؾ کردن 

intervention مداخله 

authorize اجازه دادن 

initiate آؼاز کردن 

campaign مبارزه 

eradicate رٌشه کن کردن 

isolate مجزا کردن 

announce اعالم کردن 

 لؽات
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unpredictable پٌش بٌنی نشده

virulent بدخٌم 

 uncharted نامعلوم

 dormant ؼٌر فعال،خاموش

 inattentive to بی اعتنا به

 obsessed a bout آزرده از

 oblivious to فراموش کار

prejudiced  against متعصب

 preservation محافظت

exhibition نماٌشگاه 

illustration  تصوٌر 

eradication رٌشه کنی 

fervent با شورو شعؾ 

detrimental زٌان آور،مضر 

dominant ؼالب،بارز 

curative شفا بخش 

eliminate حذؾ کردن 

intensify تشدٌد کردن 

relieve تسکٌن دادن 

identify تعٌٌن کردن 

emissions تشعشع 

extinction انقراض 
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omission حذؾ 

excursions گشت و گذار 

sedentary بی حرکت 

dynamic متحرک 

beneficial سودمند 

prosperous موفق 

abstinence پرهٌز 

strain تؽٌٌر شکل 

pacification آرامش 

retention حفاظت 

affordable مقرون به صرفه 

preventable قابل جلوگٌری 

incurable درمان ناپذٌر 

uncomfortable ناخوشاٌند 

generations نسل هل 

accessories لوازم 

appendices ضمٌمه 

secretions ترشحات 

sacrifice قربانی کردن 

alleviate تسکٌن دادن 

mandate اجبار کردن 

exacerbate تشدٌد کردن 
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aligning with متحد بودن با 

recuperation from بهبودی از 

predisposed to مستعد به 

overwhelmed by تحت تاثٌر قرار گرفتن توسط 

biopsy نمونه برداری از بافت زنده 

autopsy کالبد شکافی 

prognosis پٌش بٌنی 

diagnosis تشخٌص 

passed out مردن 

passed by از کنار چٌزی گذشتن 

turned in تحوٌل دادن 

turned out به نتٌجه رسٌدن 

complacent خشنود 

pecky طوفانی 

twiggy الؼر 

corpulentتنومند   

سری صبح 87-88سال

 متن اول

 low-volume کم حجم 

 state خارجه 
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 resulting from حاصل از 

 condition شرط 

 which کدام 

 body بدن 

 fluid سٌاالت 

 lost in گم شده در 

 sufficient کافی 

 amount to مبلػ 

 reduce کاهش 

 circulating در گردش خون 

 blood خون 

 point نقطه 

 at which که در آن 

 some برخی از 

 organs اندام 

 cells سلول 

 deprived محروم 

 essential ضروری 

 nutrients مواد مؽذی 

 burns برنز 

 crushing سنگ شکن 
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 injuries صدمات 

 as well  as عالوه بر 

 hemorrhage خونرٌزی 

 result in در نتٌجه 

 shock شوک 

 during در طول 

 early در اواٌل 

 phases فاز 

 loss از دست دادن 

 makes را 

 adjustment تنظٌم 

 compensate for جبران برای 

 sate of از سٌر کردن 

 lowered کاهش داد 

 urine ادرار 

 output خروجی 

 reduced کاهش 

 vasoconstrictor تنگ کننده عروق 

 substance مواد 

 epinephrine اپی نفرٌن 

 norepinephrine نوراپی نفرٌن 
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 released منتشر شد 

 into به 

 bloodstream جرٌان خون 

 create اٌجاد 

 increase افزاٌش 

 peripheral محٌطی 

 resistance مقاومت در برابر 

 diverted تؽٌٌر مسٌر 

 periphery لوازم جانبی 

 vital organs ارگان های حٌاتی 

 in order به منظور 

 sustain حفظ 

 initial اولٌه 

 termed .نامٌده می شوند 

 compensated جبران 

 when هنگامی که 

 longer طوالنی تر 

 will drop کاهش خواهد ٌافت 

 skin پوست 

 cool دانلود 

 clammy سرد ومرطوب 
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 latter دوم 

 signs عالئم 

 symptoms عالئم 

 mean متوسط 

 defenses دفاع 

 have been شده اند 

 overwhelmed تحت الشعاع 

 cardiovascular قلب و عروق 

 collapse بستن 

 occurred رخ داده است 

 healthy سالم 

 individual فردی 

 percent درصد 

 must be باٌد 

 lost in order جهت در رفته دست از 

 blood pressure فشار خون 

 to fall به سقوط 

 simultaneously with همزمان با 

 following در ادامه 

 regardless بدون در نظر گرفتن 

 adapt اقتباس 
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 interim موقت 

 particular وٌژه 

 due to با توجه به 

 vasoconstrictor تنگ کننده عروق 

 defective معٌوب 

 urethral مجرا 

 structure ساختار 

 divert منحرؾ 

 manipulates دستکاری 

 direct مستقٌم 

 compensation جبران خسارت 

 would overcome ؼلبه بر آٌا 

 occur رخ می دهد 

 limit حد 

 ongoing در حال اجرا 

 process فرآٌند 

 indicate نشان می دهد 

 further عالوه بر اٌن 

 application کاربرد 

 redundancy افزونگی 

 initiation شروع 
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 failure شکست 

 متن دوم

 adults بزرگساالن 

 different  مختلؾ

 ages  سن

 encounter  برخورد

 sets  مجموعه

 life change  تؽٌٌر زندگی

 as they move  همانطور که به

 through  از طرٌق

  normal  عادی

 role  نقش

 acquisitions  خرٌد

 losses  زٌان

 adulthood  دوران بلوغ

 but  اما

 every age  هر سن

 high  باال

 levels  سطوح

 linked  مرتبط

 higher rates  عالی نرخ
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 physical illness  بٌماری های فٌزٌکی

 emotional  هٌجانی

 disturbances  اختالالت

 such as  از قبٌل

 depression  افسردگی

 however  با اٌن حال

 personal  شخصی

 social  اجتماعی

 resources  منابع

 that may  که ممکن است

 buffer  بافر

 individual from  فرد از

 potential  پتانسٌل

 impact  تاثٌر

 such  چنٌن

 resource  منابع

 may be  ممکن است

 collectively  در مجموع

 called  به نام

 resistance  مقاومت در برابر

 central  مرکزی
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 among  از جمله

 availability  در دسترس

 social  اجتماعی

 support  پشتٌبانی

 defined  تعرٌؾ

 receipt  رسٌد

 affirmation  تاکٌد

 aid  کمک

 early  در اواٌل

 studies  مطالعات

 measured  اندازه گٌری

 objective  هدؾ

 material  مواد

 status  وضعٌت

 frequency  فرکانس

 reported  گزارش

 relatives  بستگان

 suggest  پٌشنهاد

 subjective  ذهنی

 perception  ادراک

 adequacy  کفاٌت
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 social  اجتماعی

 strongly  به شدت

 well being  خوب بودن

 important  مهم

 interpreted  تفسٌر

 clear  شفاؾ

 adults  بزرگساالن

 adequate  کافی

 lower  پاٌٌن تر

 disease  بٌماری ها

 weaker  ضعٌؾ تر

 networks  شبکه

 beneficial  مفٌد

 under  بر اساس

 negative  منفی

 happiness  شادی

 smaller  کوچکتر

 discusses  در مورد

 resistance  مقاومت در برابر

 resources  منابع

 human  بشر
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 role  نقش

 acquisitions  خرٌد

 adulthood  دوران بلوغ

 strength  مقاومت

 valuable  با ارزش

 kind of  نوع

 affirmation  تاکٌد

 alleviate  کاهش

 damage  خسارت

 caused  باعث

 major  عمده

 emotional  هٌجانی

 illnesses  بٌماری ها

 recovery  بازٌابی

 rise  ظهور

 sense of security  احساس امنٌت

 concluded  نتٌجه گٌری

 controversial  مورد بحث

 frequency  فرکانس

 perceived  ادراک

 quantity  مقدار
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 objective  هدؾ

 reliable  و قابل اطمٌنان

 probably  احتماال

 experiences  تجارب

 conflicts  درگٌری

 somehow  به هر حال

 متن سوم

  athletes ورزشکاران 

  various  گوناگون

 substances  مواد

 attempt  تالش

 performance  عملکرد

 known as  به عنوان شناخته شده

  ergogenic  نٌروزا

 aids  بٌماری اٌدز

 believed  اعتقاد بر اٌن

 endurance  استقامت

 decrease  کاهش

 sensitivity  حساسٌت

 pain  درد

 although  اگر چه
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 prohibited  ممنوع

 international  بٌن المللی

 competitions  مسابقات

 present  در حال حاضر

 enforce  اعمال

 participation  مشارکت

 principal  مدٌر مدرسه

 misused  سوء استفاده

 psychomotor  روان

 stimulants  محرک

 anabolic  آنابولٌک

 steroids  استروئٌدها

 former  پٌشٌن

 amphetamines  آمفتامٌن

 taken to  گرفته شده

 provide  فراهم می کند

 alertness  هوشٌاری

 relief  امداد

 fatigue  خستگی

 however  با اٌن حال

 obscuring  پنهان
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 permit  اجازه

 participants  شرکت کنندگان

 exceed  تجاوز

 limits  محدودٌت

 precipitate  رسوب

 sudden  ناگهانی

 collapse  بستن

 aggressive  خشونت آمٌز

 contribute  مشارکت

 injuries  صدمات

 themselves  خود را

 latter  دوم

 nandrolone  ناندرولون

 develops  توسعه

 larger  بزرگتر

 appearing  ظاهر

 muscles  عضالت

 weight  وزن

 reports  گزارش ها

 effectiveness  اثر

 improving  بهبود
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 performance  عملکرد

 conflicting  متناقض

 valid  معتبر

 failed  شکست خورد

 demonstrate  نشان دادن

 improvement  بهبود

 achieve  دستٌابی به

 goals  اهداؾ

 challenge  چالش

 regulations  آٌٌن نامه ها

 enforce  اعمال

 prohibition  ممنوعٌت

 regulations  آٌٌن نامه ها

 mental  روان

 aggravate  تشدٌد

 positively  مثبت

 greatly  تا حد زٌادی

 feel  احساس

 alert  هشدار

 reduces  کاهش می دهد

 psychomotor  روان
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 stimulants  محرک

 boredom  کسالت

 self-damage  خود، آسٌب

 reliever  مسکن

 concluding  نتٌجهگٌری

 remarks  سخنان

 harmlessly  بی خطر

 controversy  بحث و جدل

 definitely  قطعا

 متن چهارم

 idea اٌده 

 determinism جبر 

 event روٌداد 

 occurs رخ می دهد 

 nature ماهٌت 

 without بدون 

 causes باعث می شود 

 postulated فرض 

 law قانون 

 yet در عٌن حال 

 under تحت 
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 attack حمله 

 both هر دو 

 scientific علمی 

 philosophical فلسفی 

 grounds زمٌنه 

 scientific علمی 

 assume فرض 

 specific وٌژه 

 set مجموعه 

 conditions شراٌط 

 unerringly فورا 

 lead سرب 

 predetermined از پٌش تعٌٌن شده 

 outcome نتٌجه 

 however با اٌن حال 

 field مٌدان 

 studies مطالعات 

 demonstrated نشان داد 

 location نوشته ها 

 speed سرعت 

 minuscule کوچک 
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 particles ذرات 

 such as از جمله 

 electrons الکترون 

 result در نتٌجه 

 random به صورت تصادفی 

 behaviors رفتارهای 

 rather than به جای 

 predictable قابل پٌش بٌنی 

 determined تعٌٌن می 

 preexisting از قبل موجود 

 conditions شراٌط 

 principle اصل 

 indeterminacy نا معلومی 

 formulated فرموله شده 

 اٌن اصل به توجه با 

according to this 

principle 

 only فقط 

 probable احتمالی 

 behavior رفتار 

 electron الکترون 

 predicted پٌش بٌنی شده 
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 inability ناتوانی 

 absolutely مسلما 

 casts کست 

 doubt شک 

 universal جهانی 

 applicability عملٌات 

 philosophically فلسفی 

 opposition مخالفان 

 emanates صادر 

 creatures موجودات 

 possession در اختٌار داشتن 

 will آٌا 

 decisions تصمٌم گٌری 

 influenced تحت تاثٌر 

 previous قبلی 

 events روٌدادها 

 ultimate نهاٌی 

 freedom آزادی 

 unforeseen پٌش بٌنی نشده 

 choices انتخاب 

 preceding قبل از 
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 occurs رخ می دهد 

 questioned را مورد پرسش 

 evidence شواهد 

 experts کارشناسان 

 determinism جبر 

 philosophical فلسفی 

 doubt شک 

 will خواهد شد 

 infer پی بردن به 

 applied اعمال 

 determinism جبر 

 refuted رد 

 exception استثنا 

 unerringly فورا 

 definitely قطعا 

 effortlessly بی دردسر 

 rejected رد 

 presented ارائه شده 

 evidence مدارک و شواهد 

 indication موارد مصرؾ 
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ؼٌر قابل پٌش بٌنی  

 unpredictability بودن

 predictability پٌش بٌنی 

 proposed پٌشنهاد 

 proponent طرفدار 

 متن پنجم

 well known خوبی شناخته شده به 

 individual  فرد

 joins  می پٌوندد

 tends  تماٌل دارد

 accept  قبول

 behavior  رفتار

 thinking  فکر کردن

 expected  انتظار می رود

 behave  رفتار

 accordance  مطابق

 norms  هنجارها

 conform  مطابق با

 illustrations  تصاوٌر

 given  با توجه به

 particular  به طور خاص
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 interest  عالقه

 psychologists  روانشناسان

 extent  مٌزان

 judgments  قضاوت

 opinions  نظر

 pressure  فشار

 remarkable  قابل توجه

 conclusions  نتٌجهگٌری

 reported  گزارش

 asch  اش

 noticed  متوجه

 agree  موافقت

 statements  بٌانٌه

 contradict  در تضاد با

 beliefs  اعتقادات

 mistake  اشتباه

 think  فکر می کنم

 particularly  به خصوص

 docile  سربزٌر

  chosen  برگزٌده

 take  نگاهی به
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 part  قسمت

 experiments  آزماٌش

 type  نوع

 usually  معموال

 intelligent  هوشمند

 independent  مستقل

 of course  البته

 even more حتی بٌش از 

 .disturbing  نگران کننده

 stated  اظهار داشت

 someone  نفر

 attitudinal  نگرشی

  independence  استقالل

 goes  می رود

 against  در مقابل

 to be right  به سمت راست

 often  اؼلب

 contradicts  در تضاد

 norms  هنجارها

 understood  درک

 leads  منجر می شود
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 member's  عضو

 conformity  مطابق

 reflects  نشان دهنده

 opposition  مخالفت

 disappointed  نا امٌد

 confined  محدود

 docile  سربزٌر

 assistants  دستٌار

 asked  پرسٌد

 conform  مطابق با

 accepted  پذٌرفته شده

 served  در خدمت

 author  نوٌسنده

 reluctance  بی مٌلی

 significance  اهمٌت

 واژگان

 operations عملٌات 

 patient  بٌمار

 feels  احساس می کند

 weak  ضعٌؾ

 tumor  تومور
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 surgeon  جراح

 rises  افزاٌش می ٌابد

 reversed  معکوس

 condition  وضعٌت

 careful  مراقب باشٌد

 laboratory  آزماٌشگاه

 diagnosis  تشخٌص

 leukemia  سرطان خون

 abnormal  ؼٌر طبٌعی

 seen  بازدٌد

 manager  مدٌر

 department  گروه

 staff  کارکنان

 acts  اعمال

 tissue  بافت

 adequate  کافی

 meet  آشناٌی با

 nutritional  تؽذٌه

 patients  بٌماران مبتال به

 breath  نفس

 ordinarily  به طور معمول
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 tolerate  تحمل

 flat  تخت

 positioning  تعٌٌن موقعٌت

 sit up  بنشٌند

 pulse  پالس

 rate  نرخ

 alan  آلن

 obtained  به دست آمده

 feeling  احساس

 pulsation  ضربان

 artery  عروق

 responds  پاسخ

 heart's pumping  قلب پمپاژ

 action  عمل

 function  تابع

 kidney  کلٌه

 rid  از شر

 harmful  مضر

 waste  زباله

 products  محصوالت

 allowing  اجازه دادن به
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 while  در حالی که

 essentials  ملزومات

 common  مشترک

 substances  مواد

 table  جدول

 salt  نمک

 iron  آهن

 potentially  به طور بالقوه

 consumes  مصرؾ

 quantities  مقدار

 identify  شناساٌی

 specifically  به طور خاص

 particular  وٌژه

 location  نوشته ها

 pain  درد

 until  تا

 applicants  متقاضٌان

 driving license  گواهٌنامه رانندگی

 generally  به طور کلی

 required  مورد نٌاز

 present  در حال حاضر
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 urine  ادرار

 rule out  رد

 addiction  اعتٌاد

 opiates  مخدر

 nowadays  امروزه

 procedure  روش

 laser  لٌزر

 cataracts  آب مروارٌد

  

 

 

  سری عصر87-88سال

  متن اول

veterinary  وابسطه به دامپزشکی   

delivery تسلٌم  , رهاٌی ,    تحوٌل

rather بٌشتر ,    سرٌع تر

generally عموما ,    بطور کلی

equal مساوی ,    برار

produce ارائه دادن  , فراوردن , محصول ,    تولٌد کردن

provided مشروط  ,    آماده شده
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stainless ضد زنگ  ,    زنگ ناپذٌر

steel استوار , محکم کردن ,    فوالد

chamber جا دادن  , اتاق ,    حجره

diving سقوط ,    شٌرجه

decompression نافشرده کردن  ,    از فشار هوا کاستن

client موکل ,    مشتری

resemble همانند بودن  ,    شباهت داشتن

mini,submarine زٌردرٌاٌی کوچک   

porthole سوراخ  , درٌچه ,    پنجره ی کشتی ٌا هواپٌما

hatch بٌرن آمدن جوجه از تخم  , روزنه ,    درٌچه

approximately  تقرٌبا   

infuse برانگٌختن  ,    رٌختن

desire خواستن  ,    مٌل داشتن

observe رعاٌت کردن  ,    مشاهده ، مالحظه کردن

attitude روش رفتار , برخورد , حالت ,    گراٌش

indicate نماٌان ساختن  , اشاره کردن به ,    نشان دادن

distress مضطرب کردن  , محنت ,    پرٌشانی

presumably احتماال   

due  ناشی از   

descent نژاد  ,    نزول

occasion فرصت مناسب ,    موقعٌت

discomfort رنج  ,    ناراحتی
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tranquilize فرو نشاندن  ,    آرام کردن

tranquilizer  مسکن   

requiring  نٌاز ، الزم داشتن  

occasionally گهگاه  ,    بعضی اوقات

accomplished انجام شده  ,    کامل شده

significance مقصود  , معنی ,    اهمٌت

spread گسترش  ,    پخش ، منتشر کردن

infusion تزرٌق, پاشٌدن ,    رٌختن 

 متن دوم

intoxication مستی   

withdrawal عقب نشٌنی  , صرؾ نظر کردن ,    پس باز گرفتن

circumstances روٌداد , شرح تفضٌل ,    چگونگی

deserve شاٌستگی  ,    سزاوار

nuisances ماٌه ی رنجش  , اذٌت ,    آزار

tempting وسوسه انگٌز   

drunk مست   

fall نزول  ,    سقوط

hit خوردن ,    اصابت

fight ستٌز , جنگ ,    نبرد

abusive سوءاستفاده   

imperative ضروری  ,    حتمی
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rough زمخت  , زبر ,  خشن

handling لمس  , رسٌدگی ,    بررسی

punishment تنبٌه ,    مجازات

reprimand مجازات , توبٌخ ,    سرزنش

avoided اجتناب  ,    دوری کردن

deter ترساندن ,    بازداشتن

crisis بحران   

regarding در موضوع  ,    راجع به

appearance پٌداٌش  ,    ظهور

acutely بشدت   

guard احتٌاط ,    نگهبان

assumption پنداشت ,    فرض

merely فقط ,    انحصارا

assessment ارزٌابی  , تعٌٌن ,    تشخٌص

identification تمٌٌز ,    شناساٌی

vital اساسی ,    حٌاتی

staff پر سنل  ,    کارمندان

particularly مخصوص ,    بطور وٌژه

dealt اندازه  ,    مقدار

offered پٌشنهاد ، ارائه شده  ,    عرضه شده

independent  مستقل   

indifferent متوسط ,    بی تفاوت
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harsh تند  , خشن ,    درشت

violently با شدت  ,    باتندی

against در مقابل ,    در برابر

criticize نکوهش کردن  ,    انتقاد

categorically بطور حتمی  ,    بطور قطع

recognize شناختن  ,    تشخٌص دادن

refined تصفٌه شده  ,    پاک شده

proper بموقع  , شاٌسته ,    مناسب

obtaining گرفتن  , فراهم کردن ,    بدست آوردن

removing برداشتن  , زدودن ,    برطرؾ کردن

performing بازٌگر,    انجام دهنده 

 متن سوم

sensitivity  حساسٌت   

inhale استنشاق کردن  ,    تنفس

protective محافظ   

rails خط آهن  , توبٌخ ,    سرزنش

defense  دفاع کردن   

pour تراوش ,    رٌختن

forth تمام کردن  , دور از مکان اصلی ,    جلو

irritant برانگٌزنده  ,    محرک

maddening  دٌوانه کننده   
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grain حبوبات  ,    دانه

pollen دانه گرده  ,    گرده افشانی کردن

violent تند , شدٌد ,    سخت

mystery معما ,    رمز

hereditary  ارثی   

disposition حالت  ,    وضع

indisputable بی چون و چرا ,    مسلما

stings گزٌدن ,    سوزش

hay گٌاه خشک کرده ,    علؾ خشک

victims تلفات  ,    قربانی

randomly ناگهانی  ,    بطور تصادفی

afflicted پرٌشان خاطر ,    رنجٌده

represent بٌان کردن ,    نشان دادن

beneficial سودمند ,    مفٌد

hazardous پرخطر   

remains باقٌمانده   

ineffective بی اثر بٌهوده   

surpasses بهتربودن ,    پٌش افتادن

regardless باوجود , علٌرؼم ,    صرؾ نظر

slighter مقدار ناچٌز   

resolve تصمٌم گرفتن , مقرر شده ,    رفع شده

reportedly بطور گزارش شده   
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confined محدود شده ,    بستری

enumerated حساب شده ,    شمارش شده

unlikely  ؼٌر جذاب   

suffer رنج بردن ,   تحمل کردن

prone مستعد ,    متماٌل

acquired حاصل شده ,    بدست آورده

tend گراٌش داشتن ,   نگهداری کردن

offspring اوالد,    زادوولد 

 

 متن چهارم

equity تساوی حقوق   

concept عقٌده ,    مفهوم

ethical  وابسته به علم اخالق   

adherence الصاق ,    چسبندگی

substantive حقٌقی ,    متکی به خود

precedural وابسته به طرز عمل ,    روٌه ای

principles حقٌقت ,    اصل

egalitarian طرفدار تساوی انسان   

distributing پخش ,    توزٌع

resources منبع   

access دستٌابی ,    دسترس
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preference اولوٌت  , ترفٌع ,    برتری

vulnerable آسٌب پذٌر   

reciprocity عمل متقابل   

compensation تالفی ,    جبران

contribution همکاری ,    سهم

individuals فرد ,    شخص

participated سهٌم ، شرٌک شدن   

trial  آزماٌش   

recipient گٌرنده   

unsafe ناامن   

utilitarian سودمندگرا   

overall روی هم رفته   

societal وابسته به اجتماع   

implies اشاره ,    داللت کردن

contradict تناقض ,    رد کردن

intentionally بطور عمدی   

alienated منصرؾ شده ,    منتقل شده

volunteer داوطلب   

rewarded   

expected منتظر   

duly بموقع خود ,    بقدر الزم

partially    
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essentially بطور ضروری ,    بطور اساسی

ignored چشم پوشی شده   

paied انجام شده  ,    پرداخت شده

deserve استحقاق,    شاٌستگی داشتن 

  لؽات

 

indicate نماٌان ساختن  ,    نشان دادن

policies خط مشی ها ,    سٌاست ها

grantingامتٌاز , بخشش ,    اهدا

revised تجدٌد نظر شده   

fatalities تلفات   

infrastructures زٌربناها   

renovations نوآوری ها ,    ابداعات

traffickers سوداگران ,    قاچاقچٌان

advisors مشاوران   

hypotheses فرضٌه   

abandoned رها ، ترک ، واگذار شده   

disruption جلوگٌری ,   انقطاع

disapproval نپذٌرفتن ,    رد کردن

appreciation تقدٌر ,   درک

confirmation تاٌٌد   

realm  ناحٌه   
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diagnosed تشخٌص داده شده   

revolt طؽٌان ,    شورش

advent پٌداٌش ,    ظهور

converse  تعامالت   

aversion مؽاٌرت ,    بٌزاری

epileptic حمله ای ,    صرعی

seizures تصرؾ ,    حمله

exasperated  وخٌم شده   

exasperated از کوره در رفته ,    خشمگٌن شده

perpetuated تداوم ٌافته   

proliferated تکثٌر ٌافته   

intravenously ورٌدی   

depreciated مستهلک  ,    کم ارزش شده

debilitated ضعٌؾ و ناتوان   

defamed بدنام   

depraved فاسد و تباه   

quantity اندازه ,    کمٌت

elevate باال بردن ,    افزاٌش دادن

provoke برانگٌختن  ,    تحرٌک کردن

accompany همراهی کردن   

alleviated تسکٌن دادن   

prefer برگزٌدن ,    ترجٌح دادن
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reveal آشکار کردن   

interrupt جلوگٌری کردن   

withdraw عقب کشٌدن   

rehabilitate توان بخشٌدن   

qualities خصوصٌت ,    کٌفٌت

peak نوک ,    قله

persuading متقاعد کردن   

flourishing  رونق ٌافتن   

deviating منحرؾ شدن   

diminishing کاهش ٌافتن   

traditional متداول , سنتی ,    راٌج

healers شفا دهنده   

fame آوازه , نام ,    شهرت

denote اشاره کردن   

supply فراهم کردن   

contain دربرگرفتن   

ordinary عادی ,    معمولی

trivial جزئی ,    پٌش پا افتاده

primitive ؼٌرپٌشرفته ,    ابداٌی

compulsive اضطراری ,    اجباری

sophisticated پٌچٌده   

effectiveness کاری ,    اثر
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remedies درمان , دارو ,    عالج

prescribe تعٌٌن کردن , نسخه دادن ,    تجوٌز کردن

verified  تصدٌق کردن   

proper شاٌسته  ,    مناسب

measures مقٌاس ,    اندازه

refuted تکذٌب شده   

spotted ٌافت شده  ,    پٌدا شده

aggravated بهبود بخشنده ,   ارتقا دهنده

aggregated امٌد بخش   

dieticians رژٌم شناس   

hold تامل کردن ,    دست نگه داشتن

junk  کهنه و کم ارزش   

impacts پٌچٌده ,    بهم فشرده

appetite مٌل و رؼبت ,    اشتها

diets رژٌم   

detrimental مخرب   

congenital مادرزادی   

promoting بهبود بخش ,    ارتقادهنده

promising  امٌدبخش   

drowsiness  خواب آلود   

induce  تحرٌک کردن   

eliminate  برطرؾ کردن   
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overcome فائق آمدن   

invalidate بی اعتبار کردن   

instrument وسٌله   

exposed درمعرض قرار گرفته   

compromise مصالحه  ,    سازش

withstand تحمل کردن   

ventilate تهوٌه کردن   

achieve بدست آوردن    

 

 سری اول صبح پنجشنبه88-89سال

 متن اول

critical بحرانی، نقادانه 

discipline نظم و ترتٌب 

doubt شک و تردٌد 

acquisition دستاورد و حصول 

interpretation تفسٌر 

well justified قابل قبول،موجه 

conclusion  نتٌجه 

concept  مفهوم

ethical  اخالقی 
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sculptor  مجسمه سازی 

contextualization گردآوری و جمع آوری 

evaluate ارزٌابی کردن 

thereby  بدٌن سان درنتٌجه 

egocentrism خودپسندی خودخواهی 

inquiry پرسش تحقٌق سوال 

bias  تماٌل گراٌش 

prejudice لطمه زدن تبعٌض و پٌش داوری 

propaganda تبلٌػ شعارتبلٌؽاتی 

self, deception  خودفرٌبی 

distortion گمراه کردن منحرؾ کردن ؼٌر واضح مبهم 

intellectual ذهنی و عقلی 

 

 متن دوم

associate مرتبط بودن با 

consumption  مصرؾ 

numerous زٌاد فراوان 

obesity  چاقی 

definitely قطعا حتما 

weapon  سالح

gain به دست آوردن جمع کردن 
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indicate اشاره کردن به 

hardening سخت و محکم شدن 

arteries  سرخرگ 

contribute to  منتهی شدن به منجر شدن به 

furthermore عالوه بر اٌن 

role نقش 

particularly به وٌژه 

decay خراب شدن فساد 

suffer رنج بردن درد کشٌدن 

gum  لثه 

excess اضافی مازاد 

depression افسردگی 

hyperactivity بٌش فعالی 

swing حرکت کردن،تؽٌٌر موضع دادن 

stomach معده 

irritable  تحرٌک پذٌر 

 

 متن سوم

ties رابطه بستگی پٌوند 

lifespan  طول عمر 

substantiallyبه مٌزان زٌادی  ,  اساسا ذاتا
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restriction  محدود کردن 

ad libitumآزادانه  , آزاد

diverse  متنوع 

yeast  مخمر 

conclusiveقاطع  , قانع کننده

notable  قابل توجه 

mediate  معتدل و مالٌم کردن 

division  تقسٌم 

currently  در حال حاضر 

severelyسخت  ,  شدٌد

 

 متن چهارم

ramificationعاقبت , نتٌجه

competitionرقابت  , مسابقه

ancient  قدٌمی و باستانی

rationalمنطقی  , عقلی

medicine  دارو 

adversarialخصمانه  , دشمنی

rival  رقابتی 

objectiveهدؾ ,ؼاٌت, بی طرفانه

triumph  پٌروزی
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pursuitجست وجو کردن  , تعقٌب کردن

period  دوره 

notionفکر , خٌال

moderation  اعتدال 

henceبنابراٌن ,  از اٌن رو

obsession  وسواس فکری 

observationalمعاٌنه  ,  مشاهده ای

reluctantlyبی رؼبتی  ,  با بی مٌلی

restorativeنٌروبخش  , سالمت بخش

 

 متن پنجم

prescriptionتجوٌز کردن , نسخه

poorly  به طور ضعٌؾ 

practitioner  پزشک 

significant  مهم 

legitimacy  قانونی 

patientمرٌض  , بٌمار

behavior رفتار 

unpleasant  ناخوشاٌند 

exhibiting نشان دادن 

assessmentحدس زدن  , تخمٌن زدن
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compensation  جبران کردن 

claimمطالبه  , ادعا

sought جست وجو کردن 

mandatoryالزامی  ,حتمی,  ضروری

provisionتدارک  ,تهٌه, فراهم کردن

despiteعلی رؼم  ,  برخالؾ

authorization  اجازه 

injuryآسٌب, صدمه 

 واژگان

spilled  رٌخته شده 

sinking  ؼرق شدن 

drowning (در آب) خفه كردن  

flooding  شستن با آب زٌاد 

soaking  ؼسل دادن، زٌر آب فرو بردن 

cerebrovascular  سكته مؽزي 

interruption in  انسداد 

assessment of  ًارزٌاب 

contraction of  انقباض 

enhancement in  ارتقاء  

adjustment  تنظٌم، سازگاري، اصالح 

compensate for  جبران كردن 
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contribute to  كمك كردن، منجر شدن به 

elaborate  تمركز كردن، پٌچٌده كردن 

contaminate  آلوده كردن 

artificial  ًساختگً، مصنوع 

contrived  تعبٌه، درست شده 

condemned  محكوم شده 

contested  رقابت شده، به چالش كشٌده شده 

condensed  فشرده شده، متراكم شده 

abundance  ًوفور، فراوان 

density  ًتراكم، چگال 

surplus  مازاد 

fertility  باروري، حاصلخٌزي 

balanced  متعادل، متوازن 

nutrition  تؽذٌه، تقوٌت، ؼذا 

individual  شخص، فرد 

withstand  مقاومت كردن 

contract  مبتال شدن 

perceive (با حواس) درك كردن  

encounter  مواجه شدن 

lifestyle  ًسبك زندگ 

sedentary  بً تحرك، ٌكجانشٌن، ساكن  

vigorous  پوٌا، بانشاط 
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invaluable  بسٌار گرانبها 

feverish  تب افزا 

fragrant  معطر 

lavish  فراوان 

aromatic  معطر 

disgusting  زننده، انزجار آور 

stabilized  تثبٌت 

accomplished  تكمٌل مً شد، انجام مً شد 

appreciated  تحسٌن مً شد، درك مً شد 

approved  تأٌٌد مً شد 

postponed  به تعوٌق مً افتاد 

discredited  از درجه اعتبار ساقط كرده، بدنام كرده 

allocated  اختصاص داده 

dismissed  اخراج كرده، رها كرده 

amended  ترمٌم كرده، اصالح كرده 

pleasure  آرامش 

augment  افزاٌش دادن 

defuse  فرونشاندن 

aggravate وخٌم تركردن 

demonstrate  نشان دادن 

upset  پرٌشان كردن، آشفته كردن 

forgiveness  بخشش 
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reconciling  آشتً كردن، مصالحه كردن 

arguing  بحث كردن 

collaborating  همكاري كردن 

struggling  جدل، مشاجره كردن 

cause  عامل، علت 

basis  اساس 

reality  واقعٌت 

status  وضعٌت 

illogical  ًؼٌرمنطق 

unethical  ًؼٌراخالق 

critical  ًحٌاتً، ضروري، الزام 

optional  اختٌاري 

burst  پاره شدن، تركٌدن 

vomit  استفراغ 

conduction  هداٌت، برخورد 

concession  پذٌرفتن، توافق 

competition  رقابت 

succession ًتوال  

 

 سری دوم عصر پنجشنبه88-89سال
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 متن اول

attributeتوزٌع کردن  ,وٌژگی, نسبت دادن به

defining  تعٌٌن کردن 

subjectiveذهنی  , شخصی

psychological  روانشناسی 

characteristic  وٌژگی 

measure  اندازه گٌری 

enduranceتحمل کردن  , دوام آوردن

muscular  عضالنی 

flexibility  انعطاؾ پذٌری 

component  اجزا 

primarilyابتداٌی  , اولٌه

self,esteem  اعتماد به نفس 

anxiety  اضطراب 

obsessedنگرانی ذهنی  , مشؽول بودن ذهن

overall  کلی 

pressure  فشار 

importance  اهمٌت 

climb to  افزاٌش ٌافتن 

population  جمعٌت 
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 متن دوم

definitionمعنی , تعرٌؾ

commonlyمعمول  , راٌج

demand  تقاضا 

exceed  تجاوز کردن از 

individual  شخصی 

mobilizeآماده کردن  , مجهز کردن

judgment  قضاوت 

situation  موقعٌت 

threatتهدٌد کردن  , تهدٌد

perceptionدرک کردن  ,  فهمٌدن

obviously  به طور واضح و آشکار 

vocationally  شؽلی 

emotion  احساسات

overly  بٌش از حد

harshخشن  ,شدٌد,زمخت

unjust  ؼٌر عادالنه

undermineتحلٌل بردن  ,سست کردن

negative  منفی

 

متن سوم 
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sensoryحس گر , حسی

variety  متنوع

receptor  گٌرنده 

lying  قرار داشتن

surface  سطح 

especially وٌژه ,مخصوص, مخصوصا

sensitive  حساس

tissueپوست  ,بافت

damageصدمه  ,آسٌب

pain  درد

temperature  دما

tongue  زبان 

nose  بٌنی 

odor  بو

rod  استوانه

intensity  شدت

minuteکم  , کوچک

cone  مخروط

vibrationارتعاش  ,لرزش

wave  موج 

strike  برخورد کردن 

eardrumصماخ  ,پرده گوش
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embedقرار داشتن  ,رٌشه دواندن

intestine  روده

contract  انقباض 

vigorouslyبه شدت  ,عمٌقا

presenceوجود  ,حضور

indigestible  ؼٌر قابل هضم

waxing  به تدرٌج

waningبه تدرٌج  ,ضعٌؾ و کوچک

crampگرفتگی  ,درد

lodgedجا گرفتن در  ,قرار داشتن در

fire offارسال کردن  ,فرستادن

joint  مفصل

tension  فشار 

 

 متن چهارم

duration  طول دوره

arguedبحث کردن  , بحث شده

implyحاکی بودن از  , اشاره کردن

regularlyبه طور منظم  , مرتب

fatigue  خستگی و کوفتگی

require  احتٌاج داشتن
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achieve  به دست آوردن 

occasion  موقعٌت 

pieceقسمت  ,تکه

leisure time  اوقات فراؼت

guess  حدس زدن

rhythmآهنگ  ,رٌتم

bored  کسل

lack  کمبود

spanدوره  ,مدت

vice versa  برعکس

experimentalآزماٌشی  , تجربی

reverseبرعکس  ,مخالؾ

tend  تماٌل داشتن

 

 متن پنجم

secondhandدست دوم  , ؼٌر مستتقٌم

passive  ؼٌر فعال

involuntaryؼٌرارادی  ,بی اختٌار

pipe  پٌپ

cigar  سٌگار

regardless  بدون توجه
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compound  ترکٌب

toxic  سمی

suspected  مشکوک

surgeon  جراح

contribute toشرکت کردن در ,همکاری داشتن با

evidence  مدارک و شواهد

exposure  در معرض قرار گرفتن

lingerدوام داشتن  ,طول کشٌدن,باقی ماندن

infant  نوزاد

regardingراجع به  , با توجه به

vulnerable  آسٌب پذٌر

adult  بزرگسال

policyخط مشی,تدبٌر,سٌاست,تدبٌر,روش 

 واژگان

effort  تالش  

output  خروجی 

secretion  ترشح 

motion  حرکت 

failure نارساٌی 

sufficient کافی 

approved  تصدٌق شود 
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isolated  مجزا شود 

alleviated  تسکٌن داده شود  

excised برش داده و بٌرون آورده شود 

surgery  جراحی 

direct  هداٌت کردن 

locate  موقعٌت ٌابی 

generate  تولٌد کردن 

distort خدشه دار کردن 

entirelyسراسر  - کامال

soared  اوج گرفت 

diminished  کاهش داد 

slumped  بشدت سقوط کرد 

stooped تنزل ٌافت  

statisticسرشماری  - آماری

instinctive  ؼرٌزی 

restrictive  محدود کننده 

irritating  آزار دهنده 

substitution  جاٌگزٌنی 

aggravation  وخٌم شدن 

accumulation  تجمع 

participation  مشارکت 

extended تعمٌم ٌافته 
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vesselشرٌان  - رگ

nuclear  هسته ای 

affluentدولتمند  -فراوان- مرفه

deprived  محروم 

reversible  قابل برگشت 

sufferرنج بردن  -

severeشدٌد - سخت

beneficial سودمند - مفٌد

inoffensive  بی ضرر 

adverse  معکوس 

containment  محدود کردن گسترش 

incubation بارور کردن 

assessment  ارزٌابی 

manifestation  نشان دادن 

substitute  جاٌگزٌن 

variable  متؽٌٌر 

character  شخصٌت 

incidence  حادثه 

spreads  پخش می شود 

launches شروع می کند 

fluctuates نوسان دارد 

prompts تحرٌک می کند 
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irregular نامنظم 

issueنتٌجه - برآمد

disagreementمخالفت  - اختالؾ

unanimity هم رائی – اتفاق نظر

congruence شباهت 

uniformity ٌکپارچگی 

controversy اختالؾ نظر 

deliberatelyعمدا - به طور آگاهانه

literally تقرٌبا به طور کامل 

hardly به ندرت 

circumstance شراٌط 

occasions مواقع 

adventures ماجراجوٌی ها 

peak اوج 

sunset ؼروب 

dawn طلوع  

 

 

 سری سوم جمعه صبح88-89سال

 متن اول
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extensive وسٌع ,    پهناور

documenting سند ,    مدرک

status حالت ,    وضعٌت

significantly قابل توجه ,    بااهمٌت

economic اقتصادی   

therabeutic درمانی   

determinats معٌن  , معلوم ,    تعٌٌن شده

communities اجتماع ,    انجمن

maintain نگهداری   

transit عبور   

onset اصابت  , هجوم ,    حمله

puberty بلوغ   

accomodate تطبٌق دادن  ,    جادادن

tend  نگهداری ، پرستاری کردن   

straggle کوشش ,    ستٌز

issue نتٌجه  , عمل , بٌرون آمدن ,    برآمد

lead منجر شدن  , سوق دادن ,    انتشار دادن

disorders  اختالل   

abuse  سوء استفاده   

multilation نقص  ,    معٌوب

suicide خودکشی   

incident حادثه ,    واقعه
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permanent پاٌدار   

norms قاعده  ,    هنجار

proves درآمدن ,    ثابت کردن

favor توجه  ,    التفات

reject رد کردن   

irrelevant بی ربط ,    نامربوط

consequence  نتٌجه   

applide استعمال شده  ,    اجرا

 

 

 متن دوم

adolescence نوجوانی   

cultural فرهنگی   

construct بنا ,    ساختن

contexts مفاد ,    زمٌنه

status حالت ,    وضعٌت

regions ناحٌه ,    منطقه

considered مالحظه شده  ,    رسٌدگی

gateway دروازه ,    مدخل

youth جوانی   

irrespective صرؾ نظر از ,    بی طرؾ
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invisible ناپدٌد  ,    نامرئی

disappear ؼاٌب شدن  ,    ناپدٌد شدن

screens صفحه  ,    پرده

inappropriste نامناسب   

convenience راحتی ,    آسودگی

clustering خوشه ای   

referential  ارجاعی   

survey بررسی ,    زمٌنه ٌابی

aggregated متراکم  ,    جمع شده

cohort پٌرو ,    گروه

comprinsing شامل بودن ,    دربرداشتن

previously قبلی ,   بطور پٌشٌن

pinpoint بادقت  ,    اشاره کردن به

pyramid هرم   

phenomenon اثر طبٌعی ,    پدٌده

prevalent شاٌع ,    راٌج

emerging بٌرون آمدن ,    پدٌدار شدن

economies اقتصاد   

transitional انتقالی   

particular خاص  ,    وٌژه

rapid سرٌع  ,    تند

drops سقوط ,    قطره
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fertility حاصلخٌزی ,    باروری

replacement جاٌگزٌنی   

adequate کافی   

deserve شاٌستگی  ,    سزاوار

somehow هرجور , به ٌک نوعی ,    بطرٌقی

productivity سودمندی , حاصلخٌزی ,    باروری

distinct تشخٌص دادن ,    تمٌٌز

exceed بالػ شدن , عقب گذاشتن ,    تجاوز

 

 متن سوم

mandate اختٌار ,    تعهد

asuure بٌمه ، مجاب کردن ,    اطمٌنان دادن

inherently ًذاتا   

moral معنوی ,    اخالقی

carries حمل کردن ,    بردن

obligation وظٌفه  ,    التزام

implies داللت کردن   

possession ثروت , دارائی ,    تصرؾ

ensure متقاعد ساختن ,    مطمئن

crux چٌستان ,    معما

ethics اصول اخالقی   
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implicitly مجازاً , التزامی ,    ضمنی

explicitly ًآشکارا ,    صرٌحا

demanding طاقت فرسا   

arises بلند شدن ,    برخاستن

advances ترفٌع  ,    پٌشرفت

possibilities احتماالت ,    امکانات

dilemmas وضع دشوار ,    معما

immunodeficiency نقص اٌمنی   

religion مذهب ,    آئٌن

midst درمٌان  , دل ,    قلب

indurance  بٌمه   

protection  حفاظت   

authority اعتبار , تواناٌی ,    قدرت

pluralistic تعدد حزبی   

necessitat اٌجاب کردن  ,    مستلزم بودن

 

 متن چهارم

catch بدست آوردن  ,    گرفتن

evidence مدرک  ,    گواه

conclude  نتٌجه گرفتن   

evolved گشوده ، باز کردن   
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kingdom  قلمرو   

contracting قرارداد  ,    پٌمان

convincing  متقاعد کننده   

strain گونه  ,    نژاد

transmitted  منتقل شده   

continent  اقلٌم   

migrating  مهاجرت   

recombine    

raises زٌاد کردن  , ترقی دادن ,    باالبردن

sympton  عالئم   

survive زنده ماندن   

identical به طور مساوی   

 

 متن پنجم

habit عادت   

accumulat  انباشتن   

contaminate سراٌت دادن ,    آلودن

despite  با وجود اٌنکه   

frequently بطور مکرر   

infectious عفونت   

spread گسترش  ,    پخش کردن
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gastrointestinalروده ای ,   معدی

recover بهبود ٌافتن ,    ترمٌم شدن

pheumonia ذات الرٌه   

combination آمٌزش ,    ترکٌب

rank رتبه ، درجه بندی کردن   

mortality  مرگ و مٌر   

fight  مبارزه   

wipes  پاک کننده ها   

sanitize  مطابق اصول بهداشت عمل کردن   

commercially بطور تجاری   

ingredient عناصر ,    اجزای ترکٌبی

irritation ناراحتی  , سوزش ,    رنجش

constantly  بطور ثابت   

aware با خبر  ,    آگاه

advantage سود  , فاٌده ,    مزٌت

aggravate اضافه کردن  ,    بدتر کردن

 

  لؽات

exposed  در معرض قرار گرفته   

suspected مورد شک  ,    مظنون

hypothermia  افت دمای بدن   
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negligible قابل اؼماض , ماچٌز ,    اندک

prolonged طوالنی  ,    مدٌد

contracted  مبتال شده   

instant فوری ,    آنی

compensatory  جبران کننده   

entertaining  سرگرم کننده   

supplementary  مکمل   

refraining سرباز زننده  ,    اجتناب کننده

reaches  رسٌدن   

vaporize  تبخٌر کردن   

evaporates خشک کردن  ,    بخار شدن

sweeps  عرق   

expire  منقضی شدن   

inspire دمٌدن در ,    استنشاق کردن

retire  کناره گٌری کردن   

perspire  عرق کردن   

radiation  تابش   

infrared  مادون قرمز   

surrounding  پٌرامون   

emitted  بالػ شده   

submitted  ارائه ، تسلٌم شده   

secreted  ترشح شده   
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admitted  پذٌرفته شده   

deny  انکار کردن   

upbringing پرورش ,    تربٌت

criminal مجرم  ,    جناٌتکار

significiant چشمگٌر  ,    قابل توجه

suspect  شک ، تردٌد داشتن   

complain  شکاٌت کردن   

forbid قدؼن  ,    منع کردن

require درخواست کردن  ,    طلبٌدن

injury  جراحت   

impairment آسٌب   

aggression خشونت آمٌز   

violent تخطی کردن  ,    نقض کردن

reestablish تاسٌس مجدد ,    دوباره بر پا کردن

trigger  شروع کردن   

conserve  حفاظت کردن   

consolidate تحکٌم  ,    تقوٌت کردن

declare  اعالم کردن   

constrain در مخمصه انداختن  ,    محدود کردن

pandemic همه گٌری   

inoffensive بی ضرر   

transitory موقت  ,    گذرا
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virulent مهلک  , شدٌد ,    وخٌم

lenient  تسکٌن دهنده   

unrestricted  بی حد و حصر   

pesticides آفت کش ها   

aborted  ملؽی ، کنسل ، سقط کردن   

launched آؼاز کرد   

subdued فتح کرد ,    شکست داد

halted متوقؾ کرد ,    مانع شد

solvent  حالل   

labels  برچسب ها   

direction دستورالعمل   

storage نگهداری  ,    ذخٌره سازی

disposal مصرؾ   

irresistible  ؼٌرقابل تحمل   

irresponsible مسئولٌت ناپذٌر   

combustible قابل اشتعال   

compatible  سازگار   

signs نشانه ها   

symptoms  عالئم   

resentment تنفر   

opposition  مخالفت   

collaboration همکاری   
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comliance  تبعٌت   

stubbornness لجاجت  ,    لجبازی

submission تسلٌم شدن  ,    تبعٌت

unconscious عاری از هوش  ,    ناخودآگاه

denial تکذٌب ,    انکار

adjust تعدٌل و تنظٌم کردن  ,    تطابق

distressing ناراحت کننده  ,    نامطلوب

persuasive  متقاعد کننده   

exceptional استثنائی   

appropriate مناسب   

presciption نسخه  ,    تجوٌز

wound جراحت  , مجروح ,    زخم

rapidly  به سرعت   

healing  در حال شفا ٌافتن   

vanishing  درحال ناپدٌد شدن   

relapsing  در حال عود کردن   

deteriorating  در حال تحلٌل رفتن   

resurfaces ظاهر می کند ,    دوباره به سطح می آورد

reabsorb  دوباره مکٌدن و جذب کردن   

campus  محوطه دانشگاه   

focus  کانون   



 177 

locus  مکان هندسی   

bonus جاٌزه    

 سري اول صبح پنجشنبه89-90سال

متن اول 

proveثابت کردن  concern  مربوط 

resistپاٌداری کردن  relativeنسبی  

promptyبه سرعت  relateبازگو کردن  

postponeبه تعوٌق انداختن  predispositionاستعداد  

inevitableناچار  conditionموقعٌت  

decadeدهه  incidenceوقوع  

triggerؼٌرمحتمل  reflectانعکاس  

interpretتفسٌر کردن  significantمشخص  

conclusivelyقاطع  poolمنبع  

definiteمعٌن  heredityوراثت  

exposureدرمعرض بودن  suspectبدگمان شدن  

concludeبه پاٌان بردن  clusteringجمع شدن  

tendencyگراٌش  identicalمنطبق سازی  

generationنسل  twinدوقلوهمسان 

confidentرازدار   
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متن دوم 

naturopathy سوئ تؽذٌه 

therein درانجا 

advantage فاٌده 

attunement هماهنگ 

stance  حالت 

advocate دفاع کردن 

inherent ذاتی 

manifestation اشکارسازی 

manistream مسٌراصلی 

rival رقٌب 

fad مد 

backseat عقب نشٌنی 

approach نزدٌک شدن 

onslaught حمله 

propont توضٌح دادن 

arousal برانگٌختن 

flourish  پرورش

flucruation نوسان  
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 متن سوم

dementia (زوال عقل) دمانس   

degenerative   دژنراتٌو 

decay    پوسٌدگی 

substation ally  اساسی 

precise  دقٌق 

cognitive    شناخت 

semantic  معناٌی 

disorder    اختالل 

colleagues    همکاران 

assess    ارزٌابی 

flavor    طعم 

participant    شرکت کننده 

odd  عجٌب و ؼرٌب 

identity    هوٌت 

preserve    حفاظت 

trait  وٌژگی 

 متن چهارم

appreciate  قدردانی  

expand  گسترش  

appreciation  تقدٌر   
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 current  در حال حاضر 

neglect  ؼفلت  

interaction  بررسی  

equilibrium  تعادل 

 evolve  تکامل 

concept  مفهوم  

illusion  توهم  

hygiene بهداشت 

comprehensive جامع  

constraint  محدودٌت  

culture فرهنگ  

commensal  کامنسال  

benefit  به نفع  

 متن پنجم

obesity  چاقی 

adolesent  نوجوانی 

evidet  مشهود 

elevate  بلندکردن 

prevalance  شٌوع 

prediatic  مربوط به امراض کودکان 

utilize  استفاده کردن 
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emerging  پدٌدارشدن 

satisfactory  رضاٌت بخش 

intrauterine داخل رحمی  

 واژگان

occupy اشؽال می کنند 

conflict مناقشه 

capital سرماٌه 

venue محل برگزاری 

host مٌزبان 

intent قصد 

pretend وانمود کردن 

offend اذٌت کردن 

contend ستٌزه کردن 

refrain خودداری 

critically منتقدانه 

retvier سگ مخصوص ٌافتن شکار و مجروحٌن

supremacy برتری 

integrity تمامٌت 

adjuct الحاقی 

regulation تنظٌم 

incorporat ترکٌب کردن 
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fabricat ساختن

submerg مستؽرق 

disrupt مختل 

touch لمس 

correlation ارتباط 

 authonticeمعتبر 

register ثبت نام 

decline کاهش 

virtually در واقع 

aversion بٌزاری 

plung ؼوطه 

botany گٌاه شناسی 

acupuncture طب سوزنی 

alleviate سبک کردن

aggrative مهاجم 

agitate متالطم 

accentuate با تکٌه تلفظ کردن 

psychiatric روانپزشکی 

precipitate بشدت پرتاپ کردن 

illicit قاچاق 

register ثبت نام 

decline  کاهش 
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   سری دوم عصر پنجشنبه 89-90سال

 متن اول

grimترسناک , سخت

diaper پارچه قنداق 

protestedاعتراض , شکاٌت

decade دهه 

expertوٌژه کار , کارشناس

victimشکار ,طعمه, قربانی

gospelبشارت , انجٌل

infant طفل ,  کودک

blurتٌره کردن ,  لکه

bassinet گهواره 

misunderstanding سوتفاهم 

handicapمانع  , امتٌازدادن

potential بالقوه 

appreciate (درک کردن,از) قدردانی کردن 

concern ربط 

towardبه سوی , روی
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sympathetic همدرد 

potential بالقوه 

drastic(ally) موثر 

concerningمربوط بودن به , در باره

care تٌمار 

smart(er) زرنگ 

tender(ly)حساس , نازک,, دقٌق

sympathetic همدرد 

toward روی 

attitude گراٌش 

mainاصلی , مهم

further بٌشتر 

 

 متن دوم

narcissistic personality disorder ndpاختالل ,شخصٌتی,  عاشق خود شدن

inflate مؽرور کردن 

admiration تحسٌن 

superior  عالی 

regard مراعات 

define تعٌٌن کردن 

specific(ally) خصوصی 
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pattern مالک 

grandiosity  بزرگنماٌی 

exaggerate بٌش از حد واقع شرح دادن 

claim ادعا 

talent ژنی 

specialness متخصص  

patientصبور , شکٌبا

privateشخصی , مخصوص

fantasie خٌالی 

out wardظاهری , خارجی

constant ثابت 

lack نبودن 

empathy ٌکدلی 

confidence اطمٌنان 

fragile شکستنی 

criticismعٌب جوٌی , انتقاد

esteemمحترم شمردن , الٌق دانستن

vulnerable اسٌب پذٌر 

slight(est) خفٌؾ

trait خاصٌت 

distress سختی 

prevent ممانعت کردن 
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occupyسرگرم کردن ,مشؽول کردن, اشؽال کردن

aspiring مشتاق 

wealth سرماٌه 

prestige حٌثٌت 

sufficientصالحٌت دار ,کافی,شاٌسته, بس

talented مستعد 

reluctant بی مٌل 

credential, استوار نامه ,اختٌار,اعتبار نامه

preoccupationشٌفتگی , تماٌل

attractive, جالب ,جذاب,کشنده

persuasive متقاعد کننده – تشوٌقی

manner,  روش ,عادت,سلٌقه

mentionذکر شده  ,

genuine خالص 

inflated متورم 

suffering مبتال 

fantastic خٌالی 

self,esteem نفس , قرب

eager مشتاق 

potentialبالقوه ,  استعداد نهانی

encourageتشوٌق کردن   ,دلگرم کردن

persuasive, متقاعد کننده ,تشوٌقی
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lackفقدان , نبودن

inspirationالقا , الهام

suffering مبتال 

obsessآزار دادن  , اٌجاد عقده روحی کردن

out ward خارجٌنگهبان 

guarantee ضمانت 

fantasticخارق العاده ,  خٌالی

esteemارزش ,الٌق شمردن, اعتبار

quite کامال 

tolerantبردبار, شکٌبا ,

criticismعٌبجوٌی ,انتقاد, نقد ادبی

 متن سوم

stimulationبرانگٌختن, تحرٌک 

rightراست, مستقٌم 

parietalاستخوان آهٌانه ,دٌواری, جداری

temporalموقتی , جسمانی

alter تؽٌٌر دادن 

moral, مفهوم ,معنوی,اخالقی

judgmentرای,داوری, عقٌده ,

currentجاری,راٌج, جرٌان ,

adjacent نزدٌک 
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firing, تٌر ,حرارت

there byآنجا, فرعی ,

impairخراب کردن , مضر

confident مطمئن 

consistent سازگار 

magnetجذب کردن , مؽناطٌس

infer استنتاج کردن 

gathering گرد اوری 

term, اصطالح ,دوره,مدت

belief باور 

intention, مفهوم ,قصد,عزم

constraint ,اجبار ,گرفتاری,فشار,قٌد

guideتعلٌم دادن , راهنما

assessارزٌابی , تشخٌص دادن

astonish گٌج کردن 

asهنگامٌکه , بطورٌکه

loyalty وفاداری 

fairness عدالت 

integrity درستی 

compet رقابت کردن 

conflictingتضاد , ناسازگار

jumbleشلوؼی, در هم آمٌختگی ,
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targetنشانه, هدؾ ,

for away fromاز ,زٌرا که, کنار

neighbor نزدٌک 

due to, طرؾ ,براٌمقتضی

morality سٌرت 

doubtتردٌد , شک

fair))nessبی طرفانه , منصؾ

constancy پاٌداری 

suspicionتردٌد ,سوظن, بدگمانی

integrity, درستی ,کمال,امانت,راستی

assurance, دلگرمی ,اطمٌنان

steady))nessمحکم ,ثابت, استوار

 

expectationتوقع , انتظار

phenomenonحادثه , پدٌده

multifacetچندشکل , چند منظر

unitaryٌکتاپرست ,پٌرو, موحد

multipurpose چند منظوره 

unilateral,  ٌک سوٌه ,ٌکطرفه,ٌک ضلعی

based on مبنی بر 

straight forward سر راست*مستقٌم, ,,, بطرؾ جلو,,, 
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conclusionاتمام , سرانجام 

inference استنتاج 

 

 متن چهارم

snore خرناس 

turbulentمتالطم ,  آشفته

flow  جرٌان هوا  

vibrate تکان خوردن 

estimate تخمٌن  

regular معٌن 

basis اساس 

frequently بارها , مکررا

viral وٌروسی 

gainبهبودی ٌافتن ,سود, افزاٌش

flow جرٌان 

steadyمحکم ,ثابت, پی در پی

streamجاری شدن ,رود, جرٌان

relateگزارش دادن ,گفتن, شرح دادن

relative وابسته 

quietسکون , آرامش

turbulenceتالطم , آشفتگی
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throat حلق 

narrowتنگ , بارٌک کردن

pass عبور کردن 

openingدهانه, سوراخ ,

passing زود گذر 

distinctionبرتری ,تشخٌص, امتٌاز

surround , فرا گرفتن ,احاطه

occasional وابسته به فرصت ٌا موقعٌت 

prescribeتعٌٌن کردن , مقرر داشتن

preventiveمانع , پٌشگٌری کننده

denyتکذٌب کردن ,رد کردن, منکر شدن

presenceدر نظر,حضور, پٌشگاه ,

nasal وابسته به بٌنی 

overshadowمسلط شدن بر ,تحت الشعاع قرار دادن, تارٌک کردن

turbulentاشفته , سرکش

benefit,,  استفاده از ,

speedyسرٌع , عجول

lieموقعٌت, قرار گرفتن ,

initiateبنٌاد نهادن,وارد کردن, ابتکار کردن ,

facilitateکمک کردن , آسان کردن
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 متن پنجم

criticalمنتقدانه ,وخٌم, بحرانی

fundamentalتشکٌل دهنده ,اصلی, بنٌادی

principleاصل ,منشاء, قاعده

logicاستدالل , منطق

trapدام , در تله انداختن

logicalاستداللی , منطقی

neglectؼفلت , فروگذاری

reasoning into  استداللبه 

adaptiveانطباقی , توافقی

circumstanceپٌشامد ,چگونگی, اهمٌت

appropriateاختصاص دادن  ,

domain specific  قلمروخصوصی 

merelyتنها , محضا

identifyٌکی کردن , شناختن

fallacy استدالل ؼلط 

biasتعصب, طرفداری ,

tendencyتماٌل , گراٌش

boundمحدود کردن ,اماده رفتن, حد

complicatedبؽرنج  ,

presentتقدٌم داشتن ,,آماده کردن,, بخشٌدن
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superficialظاهری , سطحی

hasty عجول 

misapply شتاب زده 

homogeneityهم جنسی , ٌکجوری

despite مخالؾ 

appetiteاشتٌاق ,ارزو, اشتها

elderly سالخورده 

interfereدخالت کردن  

 لؽات

affordدادن , موجب شدن

expensesمخارج , مصرؾ

postponeبتعوٌق انداختن , عقب انداختن

refrain from برگرداندن از 

compensateجبران کردن ,  پاداش دادن

withdraw کنار کشٌدن ,عقب زدن, صرؾ نظر کردن

implementتکمٌل کرد ن ,اسباب, انجام دادن

retieve جبران کردن 

threatenخبر دادن از ,ترساندن, تهدٌد کردن

insignificant ناچٌز 

perceiveمشاهده کردن , درک کردن

penetratingرسوخ کننده , نافذ
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invadeتجاوز کردن, حمله کردن بر ,

overlappingدارای اشتراک , روی هم افتاده

motivateانگٌختن, تحرٌک کردن ,

hinderبتاخٌر انداختن ,مانع, عقبی

aggravateبدتر کردن ,اضافه کردن, خشمگٌن کردن

dissuadeمنصرؾ کردن, دلسرد کردن ,

vaccineآبله , واکسن

rashبی احتٌاط ,عجول, تند

triggerسنگ زٌر چرخ ,گٌره, ماشه اسلحه

incredibleؼٌر قابل فبول , ٌاور نکردنی

tactfulموقع شناس , با نزاکت

affluentدولتمند , فراوان

impatientبی حوصله , بی صبر

tendمتماٌل بودن ,مواظب بودن, نگهداری کردن

attentiveمتوجه , مواظب

invaluableؼٌر قابل تخمٌن , پر بها

irrelevantبی ربط , نامربوط

pertinentمناسبت , وابسته

effector انجام شدنی 

evadeاز سر باز کردن , طفره رفتن

expertکارشناس , ماهر

spreadپهن کردن ,گسترش, منتشر شده
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augmentزٌاد کردن , افزودن

accelerateسرعت دادن, تسرٌع کردن ,

curbجلو گٌری ,ممانعت کردن,محدود کردن, زنجٌر

constituteترکٌب کردن , تشکٌل دادن

compromiseسازش کردن ,  توافق

suppressمانع شدن ,تحت فشار قرار دادن, فرو نشاندن

conveyحمل کردن , رساندن

hesitantدو دل , مردد

tentativeتجربی , ازماٌشی

conclusiveنهاٌی , قطعی

comprehensiveوسٌع , جامع

invasiveناسزا گوٌی , پرخاش

uncontrollable کنترل ناپذٌر 

flocksگروه , گله , ازدحام کردن

herdگروه , جمعٌت

lumpدرشت , توده

swarmازدحام , گروه

digestionگوارش ,  هضم

round off گرد کردن 

end up تا پاٌان 

size up مشاهده به صورت دقٌق و موشکافانه 

give off بٌرون دادن 
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integralکامل ,صحٌح,  درست

sporadicپراکنده , تک تک

transitoryزودگذر , ناپاٌدار

instrusive سرکش  , نافرمان

 سری سوم جمعه صبح 89-90سال

  اولمتن

clearly  اشكارا،صرٌحا ،واضحا 

undertaking  عهد ، متعهد شدن 

solely  ًفقط ، منحصرا ، بتنهائ 

formally  رسما،صرٌحا،مطابق اٌٌن واداب ،بارعاٌت تشرٌفات 

trainee کارآموز،شاگرد،کار 

opportunity  ، فرصت ، مجال ، شانس 

exception  استثنا 

considerable  شاٌان ، قابل توجه ، مهم 

consensus توافق عام ، رضاٌت وموافقت عمومً اجماع 

uniformly  ٌكسان، متحد الشكل، ٌكنواخت 

rather سرٌعتر ، بلكه ، بٌشتر درعوض 

tend  نگهداري كردن از ، وجه كردن متماٌل بودن به ، گراٌشداشتن 

as، هنگامٌکه ،چون ،نظر باٌنکه ،در نتٌجه ،بهمان اندازه ،بعنوان مثال همچنانکه بطورٌکه، 

،مانند 

taught; teach  آموخته 
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reveal  آشكار كردن ، فاش كردن ، معلوم كردن 

participate  شركت كردن ، دخالت كردن 

willing ماٌل ، راضً ، حاضر ، خواهان، راؼب 

achieve  دست ٌافتن ،انجام دادن ،بانجام رسانٌدن ،رسٌدن 

fail  خراب شدن ، تصوركردن ، موفق نشدن 

reluctant  بً مٌل 

evenly  بطورهموارٌاصاؾ ،بطورتساوي ،بطورٌكنواخت 

preceding  ًپٌش،پٌشً،جلوي،پٌشرفتهسابقالذكر،قبل 

contradict  ،تناقض داشتن با ، مخالؾ بودن با 

illustrate توضٌح دادن ، بامثال روشنساختن، شرح دادن 

 دوممتن 

quietly  اهسته،بٌصدا،به ارامی 

gestate در شکم داشتن ،ابستن بودن ،حمل کردن 

practitioner شاؼل ، شاؼل مقام طبابت 

combine  تركٌب كردن 

well known  نٌكنام ، خوشنام ، معروؾ ، مشهور ، واضح ، پٌشپااؾ پاافتاده 

quaint  خٌلً ظرٌؾ ، از روي مهارت ، عجٌب و جالب 

circle  داٌره ، محٌط داٌره ، محفل ، حوزه ، قلمرو ،دورزدن دورزدن 

on the verge of  نزدٌك به،در شرؾ 

associate  وابسته ، وابسته كردن ،همقطار،عضو پٌوسته 

expansion گسترش ،توسعه ،بسط،انبساط، 
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slew  کشت 

coin سکه زدن ،اختراع وابداع کردن 

referring استناد 

 advice  ،اندرز ، مشورت، مصلحت، نظر، عقٌده

catch up رسٌدن به ،ربودن تحرک بٌشتر براى جبران عقب ماندگى 

discipline انضباط، انتظام، نظم، تادٌب، ترتٌب، تحت نظم وترتً ترتٌب در آوردن، تادٌب 

كردن  

implied  ضمنً ، ضمنا ، مفهوم 

worldwide  جهانً ، در سرتاسر جهان 

internationally از لحاظ بٌنالمللً،در مٌان همه ملت ها 

at present اكنون،فعال 

appreciate  تقدٌر كردن ، درك كردن ،احساس 

  سوممتن

mild  مالٌم ، سست ، مهربان ، معتدل 

abrupt  ،ًسر آشٌبً، ناگهان، ناگهان 

onset حمله ، هجوم ، اصابت ، وهله ، شروع 

illness  ،بٌماري ، كسالت 

chill  ًسردكردن، خنك شدن ، سرما، خنك 

ache درد گرفتن ،درد کردن ،درد 

confirm  تاٌٌد كردن ، تصدٌقتشخٌص دادن، برشناخت كردن 

alleviate  سبك كردن ، آرام كردن ، كم كردن 
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supportive  مجهز كننده ، حامً ، پشتٌبان 

measures اقدامت ،پٌشگٌرٌها 

medication  تداوي ، تجوٌز دوا ، دارو 

throat گلو ، ناي گلو درد 

lozenge لوزي ، شكل لوزي ، قرص لوزي شكل 

over the counter خارج از 

drop قطره 

syrup  شربت ، محلول ؼلٌظ قندي 

relief  كمك ، امداد ، رفع نگرانً ، تسكٌن 

nasal ًوابسته بهبٌن 

saline محلول نمک ،درجه شورى ،نمک دار،نمکٌن ،شور 

claim  ادعا ، دعوي ، مطالبه ، ادعا كردن 

generate  تولٌد كردن گسترش ٌافتن ،افرٌدن ،ساختن 

identical  ٌكً ، همان ، ٌكجور، ٌكسان ، برابر 

complication  پٌچٌدگً ، بؽرنجً ، عوارض ، عواقب 

heal  شفا دادن ، خوب كردن ، التٌام دادن ، خوب شدن 

dilate  اتساع دادن، گشاد كردن، بزرگ كردن 

indicate  نشان دادن ، نماٌانساختن ، اشارهكردن بر 

recovery سالمتى ،بازٌابى ،برگشت ،ترمٌم ،بهبودى ،بازٌافت 

relieve  تسلً دادن ، فرو نشاندن ، بر كنار كردن 

exacerbate بدتركردن، تشدٌد كردن ، برانگٌختن 

incapable  عاجز ، ناتوان، نا قابل ، ناالٌق 
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 چهارممتن 

avian  ًوابسته به مرؼان ، مرؼ 

insignificant  ناچٌز 

contagious واگٌر ، مسري ، واگٌردار 

leading  راهنمائً ، هداٌت ، نفوذ ، عمده ، برجسته 

however بهر حال هرچند،اگر چه ،هر قدر هم 

thereby  بدان وسٌله ، از آن راه ، بموجب آن در نتٌجه 

devastate وٌران كردن ، خراب كردن ، تاراج كردن 

poultry  مرغ وخروس ، مرغ خانگً ، ماكٌان 

atypical  ؼٌرمعمولً ، بٌقاعده 

species  نوع ، گونه ، قسم ، بشر ، انواع 

distressing  ؼم فزا،پرٌشانً اور 

throw up  بلند كردن ، كناره گٌري كردن از ، قً كردن 

possibility امکان ،احتمال ،چٌز ممکن 

pathogenic  ناخوشٌزا،مولد مرض 

merge  ادؼام كردن 

here  اٌنجا ، در اٌنجا ، در اٌن موقع ، اكنون، در اٌنبا باره 

swap  معاوضه ، عوض كردن ، مبادله كردن ، بٌرون كردن 

affected  ساختگً، آمٌخته با ناز و تكبر، تحت تاثٌر واقع شده 

remedy گزٌر ، عالج ، دارو ، درمان ، مٌزان ، چاره ، اصالحك كردن ، جبران كردن 

،درمان كردن  
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cull  گلچٌن كردن ، جمع آوري كردن 

stocks انبارها 

potential  عامل بالقوه ، عامل ، بالفعل 

contain  محتوي بودن ، دارا بودن ، دربرداشتن ، شامل بودن ، خودداري كردن ،بازداشتن 

respectively  بترتٌب 

precondition  پٌش شرطى 

except  مگر، باستثناي، ؼٌر از 

infer  استنباط كردن 

dominate  چٌره شدن ، حكمفرما بودن ، تسلط داشتن ،تفوق ٌافتن 

mere  درٌا، آب راكد ، مرداب ، محض ، خالً ، تنها ،انحصا انحصاري ، فقط 

   پنجممتن

established محقق ،مسلم ،برقرار،ثابت ،محرز 

inflammation  آماس ، التهاب ، شعله ور سازي ، احتراق  

brush  اك كن زدن ،مسواك زدن ،لٌؾ زدن ، قلم مو زدن نقاش،نقاشً كردن 

bearing  طاقت ، بردباري ، وضع ، رفتار، سلوك ، جهت ، نسبت 

survey  براورد،نقشه بردارى ،بررسى ،مطالعه، 

consent  رضاٌت ، موافقت ، راضً شدن ، رضاٌت دادن 

enable  قادر ساختن، وسٌله فراهم كردن ، تهٌه كردن براي اخ،اختٌار دادن 

determine  تصمٌم گرفتن، مصمم شدن، حكم دادن، تعٌٌن كردن 

admission ،پذٌرش، قبول، تصدٌق، اعتراؾ، دخول، درآمد، اجازهءو ورود، ورودٌه 

پذٌرانه، بارداد  
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adjust تعدٌل كردن ، تنظٌم كردن ،تنظٌم شده 

established محقق ،مسلم ،برقرار،ثابت ،محرز 

participant شركت كننده ، شرٌك ، انباز ، سهٌم ، همراه 

compare  مقاٌسه كردن ، برابركردن ، باهم سنجٌدن 

quite کامال،بکلى ،تماما،سراسر،واقعا 

confirmed محرز،مسجل ،مسلم ،برقرار،تاٌٌد شده 

further  بٌشتر، دٌگر ، مجدد ، اضافً ، زائد ، بعالوه ، بعدي ، دوتر ، جلوتر ، پٌش 

strengthen  نٌرومند كردن ، قوي كردن ، تقوٌت دادن ، تقوٌتٌافت ٌافتن ،تحكٌم كردن 

association  انجمن ، وابستگً ، وابسته سازي 

cardiovascular عروقى ,  قلبى

furthermore  ًبعالوه ، از اٌن گذشته ، گذشته از اٌن ، وانگه 

inflammatory اشتعالى ،فتنه انگٌز،فساد امٌز،اتش افروز،فتنه جو 

marker  نشان گذار ، عالمت ، نشانه 

significant مهم، معنً دار ،قابل توجه ،حاکى از،عمده ،معنى دار 

associate  وابسته ، وابسته كردن 

simple  ساده 

gum  ًلثه دندان ،انگم،صمػ،چسب،ق 

correlate  همبستگً داشتن ، مرتبطكرد كردن 

consist  مركب بودن از ، شامل بودن ، عبارت بودن از 

 واژگان 

hematological خونی 
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malignancy بدخٌم 

remission  بهبودٌبٌماري بٌماري 

removal جدا کردن ،پاک کردن ،از بٌن بردن ،برداشت ،رفع، 

disappearance  ناپدٌدي ، ناپٌدا شدن ، نامرئً شدن 

excision کندن وبٌرون آوردن برٌدن 

chronic مزمن ، سخت ، شدٌد 

adolescence  نو جوانً، دوره جوانً، دورهء شباب، بلوغ، رشد 

restricted  محصور ، در مضٌقه 

considerable  شاٌان ، قابل توجه ، مهم 

symptom اثر،دلٌل ،عالئم مرض ،عالمت، 

absent  ؼاٌب، مفقود، ؼٌر موجود، پرٌشان خٌال 

diagnos  ًتشخٌص، تشخٌص ناخوش

depend  وابسته بودن، مربوط بودن، منوط بودن 

manifestation  آشكار سازي ، ظهور ، ابراز 

deficiency  ًنقص ، كمً، كمبود، كسر ، ناكارآئ 

awareness  آگاهً ، اطالع ، هشٌاري 

convenience  آسودگً ، راحتً ، درجمع تسهٌالت 

perseverance  پشتكار ، استقامت ، ثبات قدم ، مداومت ، اصرار 

drop  افت ، سقوط 

constraint گرفتارى ،توقٌؾ ،محدودٌت، 

sophistication مهارت ،کمال، 

confusion  گٌجً ، اشتباهً گرفتن 
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complaint  ًشكاٌت ، دادخواه 

narcotic  مخدر، مسكن، مربوط بهمواد مخدره 

seldom  بسٌار كم ، بندرت ، خٌلً كم ، ندرتا 

conceive  درک کردن ،حمل کردن 

relieve  تسلً دادن ، فرو نشاندن ، بر كنار كردن 

retrieve  باز ٌافتن 

perceive  درك كردن ، درٌافتن ، مشاهده كردن 

induce اؼوا کردن ،فراهم کردن ،تحمٌل کردن ،تحرٌک کردن 

elevate  بلند كردن ، باالبردن ، ترفٌع دادن ، عالً كردن 

replicate  تكرار كردن ، برگرداندن ، تازدن ، جورساختن 

replacement  ًجاٌگزٌن 

stem  ساقه ،تنه ، مٌله ،گردنه ، دنباله 

exacerbate بدتركردن، تشدٌد كردن ، برانگٌختن 

augment  تكمٌل كردن ، زٌاد كردن ، گسترده 

replenish دوباره پر كردن ترمٌم کردن 

progressive  مترقً ، ترقً خواه ، تصاعدي 

neurologic وابسته به عصب شناسى ٌا پى شناسى 

impede بازداشتن ، مانع شدن ، ممانعت كردن 

urge  اصرار كردن ، با اصرار وادار كردن ، انگٌختن ،تسري تسرٌع شدن 

crave  آرزو كردن ، طلبٌدن ، اشتٌاق داشتن 

subside  نشست كردن ، فرو نشستن ، فروكش كردن 

tendency  گراٌش ، تماٌل 
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resistant  مقاوم ، پاٌدار 

exposed to در معرض مواجه با 

disgusted متنفر،بٌزار،سٌر،ملول 

suspicious  بدگمان ، ظنٌن ، حاكً از بدگمانً ، مشكوك 

fertilize  بارور كردن ،حاصلخٌز كردن ،لقاح كردن 

ferment ، ترش شدن ،مخمرشدن ،ور امدن 

germinate  جوانه زدن ، شروع به رشد كردن ، سبز شدن 

accompanied by ًهمراه،باتفاق،بهمراه 

confront  روبرو شدن با ، مواجهه دادن 

relieve  تسلً دادن ، فرو نشاندن ، بر كنار كردن ، تؽٌٌر پست دادن 

degeneration  ًفساد، انحطاط، تباه 

halt  اٌست ، مكث ، درنگ 

stimulate  تحرٌك كردن ، تهٌٌج كردن ، انگٌختن 

incite  انگٌختن، باصرار وادار كردن، تحرٌك كردن 

look in to تفحص کردن ,بررسی کردن , رسٌدگى کردن

take up  برداشتن ،اشؽال کردن ،جذب کردن 

give rise to باعث شدن ،موجب شدن 

get rid of خالص شدن از  , رها شدن

complication  عوارض ، عواقب  

associate مرتبط , وابسته ، وابسته كردن

ruling out مستثنی کننده 

distance مسافت ، فاصله ،دورٌش 
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delving intoتفحص کردن ,  کاوش کردن

prescription  نسخه نوٌسً ،تجوٌز ، نسخه، 

illegitimate  حرامزاده ، ؼٌر مشروع، ناروا 

irregular نا منظم ، بً قاعده 

pervasiveفراگٌر ، نافذ ، فراگٌرنده   

 سری اول صبح پنچشنبه 90-91سال

متن اول 

 comprehensionفهم   

related toمربوط به   

suit جوردادن ,عرضحال,مناسب,نوع,جور

baseپاٌه اساس  

discoverکشؾ کردن , پی بردن

 respectivelyبه ترتٌب  

associated همراه 

pandemicsبٌماری های همه گٌر  

variableبی ثبات ,تؽٌٌر پذٌر, متؽٌر

antigenicژن  آنتی 
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specificity اختصاصی 

envelopeپوشش, پاکت 

protein-haemagglutininهماگلوتنٌن پروتئٌن  

neuraminidaseنورآمٌنٌداز  

thusبنابراٌن ,بدٌن گونه, پس

escapeرهاٌی,گرٌز, فرار 

neutralizing  خنثی سازی 

antibodiesآنتی بادی  

infectionsعفونت  

vaccinations واکسٌناسٌون 

oughtباٌست,باٌستی, باٌد 

strains نژادها 

productionمحصول,ساخت, تولٌد 

influenza انفلوانزا 

sorts انواع 

vaccines واکسن 

availableقابل استفاده,موجود, در دسترس 

those کسانی که ,آنه,آنان,آن
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concentratedؼلٌظ  

inactivatedؼٌر فعال  

purifiedپاالٌنده خالص  

administration اداره 

byتوسط کنار  

injection تزرٌق 

liveزندگی کردن, زنده  

attenuated ضعٌؾ 

cold-adaptedسرد سازگار  

destined به مقصد 

instillationالقای  

pulverizationپودر سازی  

pulverized ساٌٌده 

intoدر مٌان,بسوی,توی,نسبت به, به 

upper باال 

respiratory  تنفسی 

attenuated ضعٌؾ 
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pulverized ساٌٌده 

neutralizeخنثی کردن  

undergoمتحمل چٌزی شدن ,دستخوش شدن, تحمل کردن, تحت

degenerationتباهی,فساد, انحطاط 

immediatelyمستقٌما , بالفاصله

remainباقی ماندن, ماندن 

hiddenؼاٌب,پنهانی,مخفی, پنهان 

present in blood حاضر در خون 

administered اداره 

intravenouslyبه صورت داخل ورٌدی  

intramuscularly عضالنی 

nasalبٌنی  

drops قطره 

airفضا,باد, هوا 

 

 متن دوم

progressتکامل ,حرکت,جرٌان,ترقی, پٌشرفت

made onساخته شده در  
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road to جاده به 

originsرٌشه  

genetic ژنتٌک 

tumorؼده, تومور 

prevalentمرسوم ,متداول,راٌج, شاٌع

theoryنگرش,ه نظری 

comeآمدن , بٌا رسٌدن 

 

multipleگوناگون,چندٌن,چندگانه; متعدد 

stages مراحل 

overباالی سر,در سرتاسر,بر فراز,باالی, روی 

howeverاگر چه ,هر چند, بهرحال اما

researchersمحققان  

lund university دانشگاه لوند 

caseوضعٌت ,قضٌه,حالت,پرونده, مورد

showsنشان می دهد  

at allدر تمام  

insteadبعوض,در عوض, بجای 
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majorبزرگ, عمده 

chromosomalکروموزومی  

at the some time  دربعضی اوقات 

filmingفٌلمبرداری  

growرشد کردن , شدن

specialخصوصی,استثناٌی,مخصوص,خاص, وٌژه 

divisionاختالؾ ,تفرقه,تقسٌم, بخش

make upجبران کردن,ترکٌب کردن, درست کردن 

bodyجسم , بدن

come aboutبانجام رسٌدن, اتفاق افتادن 

above all باالتر از همه 

containباز داشتن,شامل بودن,محتوی بودن, دارا بودن 

extraبسٌار , اضافی

chromosomalکروموزومی  

despiteبا اٌنکه ,علٌرؼم, با وجود

most commonشاٌع ترٌن  

type of نوع 

abnormalityبی قاعدگی,وضع ؼٌر عادی,خاصٌت ؼٌرطبٌعی, ناهنجاری ؼٌر عادی بودن 
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findings ٌافته ها 

commonestشاٌع ترٌن  

role of نقش 

chronicشدٌد, مزمن 

natureذات ,سرشت,ماهٌت, طبٌعت

simultaneityهم زمانی  

variousمتنوع ,گوناگون, مختلؾ

alterationsتؽٌٌرات  

occurrenceتصادؾ ,واقعه,اتفاق,رخداد, وقوع

phasesفاز  

conducted انجام شده 

confirmedتصدٌق شده, تاٌٌد شده 

prevalentمرسوم ,متداول,راٌج, شاٌع

discountedتخفٌؾ  

existing موجود 

determinedمعٌن,مصمم, مشخص 

reasonعلت , دلٌل

behindبعد از,عقب, پشت سر 
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existenceهستی , وجود

additionalفرعی,افزوده, اضافی 

furtherپٌش بردن ,جلوتر,دٌگر,بعدی, بٌشتر

complicatedپٌچٌده  

preexisting موجود 

led toمنجر به  

confusionاؼتشاش , گٌجی

field مزرعه,عرصه,رشته,مٌدان 

refert مراجعه کردن 

appearanceنمود,نماٌش,پٌداٌش,ظهور, ظاهر 

simultaneousهمزبان ,مقارن, هم زمان

occurrenceواقعه,اتفاق,رخداد, وقوع 

alterations تؽٌٌرات 

modificationsتؽٌٌرات  

occurواقع شدن,اتفاق افتادن, رخ دادن 

mentionedم برده ن, مذکور

principlesاصول  

governingحاکم  
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insightsبٌنش  

origin  منشاء 

abnormalitiesناهنجاری های  

 

 متن سوم

referred toمراجعه کننده به  

asبه طوری که, چنانکه 

amnesiaضعؾ حافظه بعلت ضعؾ ٌا بٌماری مؽزی,نسٌان, فراموشی 

degreeمرحله ,مرتبه,پاٌه,رتبه, درجه

forgetfulnessفراموشکاری, فراموشی 

inabilityدرماندگی , عجز, ناتوانی در

dependingبسته به نوع,مربوط, متعلق  

either در هر صورت,هر ٌک از دو تا,نآ اٌن و  

suddenؼٌر منتظره,سرٌع, ناگهانی 

onsetهجوم,حمله, شروع 

permanentًابدی ,پاٌدار,ثابت, دائم

temporaryیآن,زود گذر,موقتی, موقت 
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distantؼٌرصمٌمی -فاصله دار- دور

partجداکردن,قطعه,جزء, بخش  

combinationامٌزش , ترکٌب

bothهر دو  

althoughبااٌنکه -اگر چه-  هر چند

agingکهن, سالخورده 

processسٌر ,عمل,فراٌند, روند

difficultyسختی,دشواری, مشکل 

learning ٌادگٌری 

retainingحائل  

materialجسم ,جنس, ماده

retainاز دست ندادن,ابقا کردن,نگاه داشتن,نگه داشتن, حفظ کردن 

itselfخودش, خود 

significantمهم -عالمت-  قابل توجه

unlessجزاٌنکه-مگر اٌنکه-مگر 

accompanyingهمراهی  

disease-ناخوشی-بٌمارٌها-مرض -علت- 
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responsibleعهده دار , مسئولٌت

transientتند,کوتاه,فانی,زود گذر, گذرا 

globalسراسری , جهانی

rareرقٌق,ناٌاب,کم,کمٌاب, نادر 

completeمکمل,تمام, کامل, 

passingمرور,ر عبو 

episode قسمت 

 short-termکوتاه مدت  

signs نشانه ها 

symptomsنشانه ها  

neurological مؽز و اعصاب 

impairmentاختالل  

transient گذرا 

individualشخص-,منحصر بفرد,تک, فردی 

consciousnessاگاهی , هوشٌاری

abilityلٌاقت,استطاعت,صالحٌت,قابلٌت, تواناٌی 

lastingپاٌنده- ماندگار 

disorientedگٌجی  
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recognizeبرسمٌت شناختن ,تشخٌص دادن, شناختن

howeverضمنا-اما- بهر حال 

motorمحرک ,اتومبٌل, موتور

functionوظٌفه,کار,عمل,کارکرد, تابع 

affected تحت تاثٌر واقع شده 

meanهدؾ داشتن, مقصود داشتن, مٌانگٌن 

durationبقاء ,طی,استمرار,طول, مدت

episodeقسمت  

contributesمشارکت  

impairment اختالل 

durationsمدت زمان  

well-knownواضح,مشهور,نٌکنام,ستوده, معروؾ 

etiologyعلت- سبب و اثرشناسی 

based onبر اساس  

amnesia فراموشی 

currentمعاصر,متداول,راٌج, جاری 

eventاتفاق ,حادثه, واقعه

distantؼٌر صمٌمی,دار فاصله,سرد, دور 
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sufferتحمل کردن ,سوختن, رنج بردن

complications عوارض 

suffererزحمتکش, متحمل 

experienceورزٌدگی, آزماٌش 

exceptباستثنای,ؼٌر از,ؼٌر,بجز, جز 

distressاندوه , پرٌشانی

confusionپرٌشانی,اؼتشاش, گٌجی 

disorientation سردرگمی 

unforgettableاز ٌاد نرفتنی, فراموش نشدنی 

forgetfulnessفراموشکاری, فراموشی, 

phraseاصطالح, عبارت 

realizationتفهٌم,ادراک,فهم,درک, تحقق 

disorderبی ترتٌبی,نابهنجاری,کسالت,بی نظمی,,بر هم زدن, اختالل مختل کردن 

leads to منجر به 

disorientation سردرگمی 

individualمنحصر بفرد ,تک, فردی فردی

mobilityپوٌاٌی , تحرک

extremeبی نهاٌت , مفرط 
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causeمنبع ,علت,سبب, موجب

retainحفظ کردن- حفظ 

temporarily موقتا 

immediatelyمستقٌما , بالفاصله

recallبخاطر آوردن-  به ٌاد بٌاورٌد 

attackتعرض ,ٌورش, حمله کردن حمله

ultimatelyدر نهاٌت  

recovers بازٌابی 

 

 متن چهارم

responseجوابگوٌی,واکنش, پاسخ 

failعدم موفقٌت,رد شدن,موفق نشدن, شکست خوردن 

returnپس دادن,برگشت,پس دادن, برگشتن 

failsشکست ها – شدن با شکست مواجه 

stateاستان ,کشور,اٌالت,حالت, دولت

equilibriumمٌزان,موازنه, تعادل 
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unresolved حل نشده 

 

psychologicalروانشناسی  

emotional هٌجانی 

 

traumaسٌبآ, زخم 

the extreme end پاٌان شدٌد 

disorderکسالت,بی نظمی, اختالل 

continuumپٌوستگان ,تسلسل, زنجٌره

 

amuckٌک نوع جنون دراثر مرض ماالرٌا که منجر به خودکشی مٌشود, دٌوانگی 

deregulation بی قاعده  - بی قانون

 

nervousمتشنج,عصبانی, عصبی 

remains باقی 

 

fixedمقطوع,معٌن, ثابت 
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contributes  مشارکت 

 

lifelongبرابر ٌک عمر,مادام العمری, برای تمام عمر 

psychoticبٌمار روانی  

occurrencesظهور  

auto خود رو -  خود کار

accidentسانحه,حادثه, تصادؾ 

break upتفکٌک کردن  

significantقابل توجه,حاکی از,عمده,معنی دار,قابل توجه, مهم 

relation ship ارتباط 

humiliatingخفٌؾ کننده, تحقٌر امٌز 

disappointingناامٌدکننده - ناامٌد کننده است

experienceازماٌش,ورزٌدگی, تجربه, 

life-threatening تهدٌد کننده حٌات 

illnessمرض,ناخوشی, بٌماری, 

disabling ؼٌر فعال کردن 

conditionحالت ,رطش, وضعٌت

tollعوارض  
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involoves شامل شدن , دربرگرفتن

damageخلل,ضرر,زٌان,خرابی, خسارت 

bringsرساندن به, اوردن, به ارمؽان می آور 

effects عوامل -  اثرات

majorارشد,بزرگتر,اعظم,بزرگ, عمده 

eventsروٌدادها  

kidnappingرباٌش  

abuseتوهٌن-  سوء استفاده 

similarٌکسان,مانند,همانند,شبٌه, مشابه 

assaults ضرب و جرح 

aftermathعواقب بعدی  

recognized به رسمٌت شناخته شده 

psyc communities جوامع 

hologicalروانشناسی  

post-traumatic بعد از ضربه روحی 

disorderبی ترتٌبی,نابهنجاری,کسالت,بی نظمی, اختالل 

traumaticپس از حادثه  

broaderگسترده تر  
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aloneتنها-  فقط 

provides فراهم می کند 

 

traumaticپس از حادثه,جراحتی, زخمی  

leads toمنجر به  

lifelongبرای تمام عمر  

chronicسخت ,دٌرٌنه,شدٌد, مزمن

disabilitiesمعلولٌت  

disorders اختالالت 

anxietyتشوٌش,نگرانی, اضطراب 

depression افسردگی 

 

causedمعلول, ناشی از 

seemingly ظاهرا 

 

benignبی خطر, خوش خٌم 

experiences تجارب 

 

infancyعدم بلوغ,خردی, نخستٌن دوره رشد 



 224 

childhoodطفولٌت ,بچگی, کودکی

 

relationalوابستگی- ارتباط 

developmental رشد 

 

traumaآسٌب , زخم

familiarوارد در -آشنا- آشنا

 

professionalsحرفه ای  

offers ارائه می دهد 

 

approachروش- نزدٌک شدن 

healing شفا 

 

wide rangeطٌؾ گسترده ای  

life longعمر طوالنی  

mentalمؽزی,فکری,روحی, روانی 
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disorders اختالالت 

 

vulnerable آسٌب پذٌر  

tollsعوارض  

explain توضٌح دهٌد 

 

distinguishمشخص کردن - تشخٌص

 

ignoreنادٌده گرفتن  

originsرٌشه  

response پاسخ 

 

unresolvedحل نشده  

remains باقی 

breakupتجزٌه, انحالل 

significant قابل توجه 

relationshipsروابط  

disablement از کار افتادگی 

threatening تهدٌد 
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unavoidable اجتناب ناپذٌر 

likely احتماال 

humiliatingتحقٌر آمٌز  

experiencesتجارب  

tollsعوارض  

traumatizingحادثه  

eventsروٌدادها  

equilibrium تعادل 

 

resolvedحل و فصل  

rootرٌشه  

necessarilyلزوما  

traumatic پس از حادثه (ptsd),جراحتی, زخمی 

life-longدر تمام طول عمر  

opposed مخالؾ 

 

formerپٌشٌن,سابق, تشکٌل دهنده 
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latterبعدی -اخٌر- آخر

involvesشامل  

occurrences ظهور 

permanentًپاٌدار,ثابت, دائم 

during در طی 

 

encompassدر بر گرفتن  

latterبعدی-اخٌر- آخر 

rootedرٌشه  

childhood کودکی 

experiencesتجارب  

dealing with برخوردبا

 

arisingناشی  

relational ارتباط 

depressiveه  افسرد

disorders  اختالالت



 228 

 

 متن پنجم

schneider اشناٌدر 

benjaminبنٌامٌن  

academyدانشگاه  

pediatricsطب اطفال  

drinksنوشٌدنی  

reviewخالصه,تجدٌد نظر, مرور 

includeشامل بودن -عبارتنداز

brandنشان, مارک 

such as ازقبٌل 

bullبی پروا کار کردن,مثل گاو نر رفتارکردن, گاو نر 

monsterهٌوال 

wroteنوشته  

rigorous سخت 

analysisتحلٌل  
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literature ادبٌات 

revealفاش کردن  

caffeine كافئٌن 

stimulantمحرک  

substances مواد 

dietرژٌم ؼذاٌی  

adolescents نوجوانان 

authors نوٌسنده 

parents پدر و مادر 

physiciansپزشکان  

distinctions افتخارات 

between بٌن 

sweetمطبوع ,خوش, شٌرٌن

poweradeمصرؾ برق, مصرؾ قدرت 

electrolytes الکترولٌت ها 

medicineعلم طب,دوا,دارو,طب, پزشکی 

specialist متخصص 

chicagoشٌکاگو  
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explained توضٌح داده شده 

pediatric کودکان,مربوط به امراض کودکان 

athletes ورزشکاران 

exerciseتمرٌن, ورزش 

regularly به طور منظم 

intensityنٌرومندی,سختی, شدت 

replenishدوباره پر کردن  

populationجمعٌت  

one ofٌکی از  

contributors کانون 

 

obesityپٌشگٌری ودرمان چاقی,فربهی, مرض چاقی  

basicallyدر واقع  

biggest بزرگترٌن 

kidsکودکان و نوجوانان  

calories کالری 

burn offراٌت کردن  
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gain به دست آوردن 

weightوزن  

overeating پرخوری 

high-calorieپرکالری- کالری باال 

beverages نوشٌدنی ها 

evenحتی  

milk شٌر 

juiceآبمٌوه  

limited محدود 

 

favorبه نفع  

conclusion نتٌجه 

teenagers نوجوانان 

 

improperنا مناسب  

desirable مطلوب 

fundamental اساسی 

indispensibleضروری  

teenagersنوجوانان  
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stimulantانگٌزه ,مشروب الکلی, محرک

ingredientجزء  

monster هٌوال 

bannedممنوع اعالم شده  

educated تحصٌل کرده 

researchersمحققان  

idea اندٌشه 

fruit juiceآبمٌوه  

seriousجدی  

factorعامل  

contributing مشارکت 

obesityپٌشگٌری و درمان چاقی  

beyond خارج از 

critical of انتقادی 

impartial toمنصفانه  

indifferent to بی تفاوت نسبت به 

in favor ofاز طرؾ  
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 وا  ژگان

insomniaبٌخوابی  

inability ناتوانی در 

fallسقوط  

asleep خوابٌده 

throughoutدر سراسر  

nightشب  

efficiency بهره وری 

tendencyتماٌل  

supremacy برتری 

intimacyصمٌمٌت  

cholesterol کلسترول  

 fatty چرب 

wax-likeموم مانند  

substance ماده 

bloodstreamجرٌان خون  
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partly نسبتا 

contaminatedآلوده  

perceived ادراک 

manufacturedتولٌد  

deceived گمراه شده– منحرؾ شده 

allergicآلرژٌک  

reaction واکنش 

featuresامکانات  

immune مصون 

responseپاسخ  

immunoglobulin اٌمونوگلوبولٌن 

release آزاد  

cellسلول  

revolves می چرخد 

convulseلرزٌدن - تکان دادن 

involves شامل 

survivesزنده می ماند  
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rheumatoid روماتوئٌد 

 

arthritisآرتروز  

chronicنقص ,سستی, ضعؾ

ultimatelyدر نهاٌت  

weaknessسستی , ضعؾ

lossخسارت,اتالؾ,زٌان,ضرر, فقدان 

mobilityپوٌاٌی , تحرک

destructionوٌرانی,انهدام, تخرٌب 

deformity بدشکلی 

jointsاتصاالت  

eventual احتمالی 

 

temporaryزود گذر,موقتی, موقت 

preliminaryاولٌه- مقدماتی 

conventional متعارؾ– قراردادی 

too much بٌش از حد 

stressفشار  
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mentalروانی,فکری, روحی 

physicalجسمانی,بدنی, فٌزٌکی 

healthتندرستی ,سالمتی, سالمت

particularlyمنحصرا- به خصوص 

overدرسرتاسر -,باالی, روی

prolongedطوالنی مدت  

periodمدت , دوره

rotateمحورد- چرخاندن 

transfer انتقال 

trigger شروع کردن– باعث شذن 

containشامل ,محتوی بودن, دارا بودن

building upاٌجاد  

fatچرب , چربی

areasنقشه  

bodyجسم ,بدنه, بدن

usuallyمعموال  

amongدر زمره ,از جمله,در مٌان, مٌان

absurdityپوچی obesityمزخرؾ بودن- پٌشگٌری و درمان چاقی -  مرض چاقی 
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fertilityحاصلخٌزی, باروری 

scarcity کمٌابی 

surgicalجراحی  

operationعمل کردن , اداره,عملکرد, عمل 

conferمشورت کردن  

confideاعتماد داشتن به ,اطمٌنان کردن 

convalesceدوره نقاهت را گذراندن  

congregate جمع شدن 

naturalطبٌعی  

therapies درمان 

consideredدر نظر گرفته شده  

side effects عوارض جانبی 

formidableسخت,ترسناک,سهمگٌن,دشوار, نٌرومند 

detrimentalدردناک ,خسارت اور,زٌان اور, مضر

negligibleجزئً, ناچٌز 

substantialمحکم,ذاتی,اساسی, قابل توجه 

increaseرشد , افزاٌش

pollutionآلودگی  
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populationمردم , جمعٌت

graduallyرفته رفته, بتدرٌج 

becomingمناسب -درخور - شدن

variousمتنوع,گوناگون, مختلؾ 

kinds انواع 

resistant toمقاوم در برابر 

skeptical of تردٌد 

prone toمستعد ابتال به  

critical ofانتقادی  

infirmity ضعؾ 

muscleماهٌچه, عضله 

wastingاتالؾ  

anorexiaکم اشتهاٌی , بی اشتهاٌی

meagerالت ,الؼر, ناچٌز 

sufficientشاٌسته ,بسنده, کافی

colossalؼول اسا , عظٌم الجثه

nutritiousمؽذی  
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cigarette سٌگار 

smoke دود– سٌگار کشٌدن 

carcinogensسرطان زا  

cases موارد 

fatalوخٌم ,مهلک, کشنده

results fromنتاٌج از  

accounts for حساب برای 

impedesمانع  

prohibits ممنوع 

 

althoughا ب,گرچه,هر چند, اگر چه

chemotherapyشٌمی درمانی  

destroys از بٌن می برد 

functioning ofعملکرد  

vitalواجب ,اساسی, حٌاتی

organsارگان های  

aggravate تشدٌد 

secureمطمئن,اٌمن, امن 
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amplifyبزرگ کردن ,وسعت دادن, تقوٌت کردن

shrinkفشردن ,منقبض شدن, کوچک شدن 

 whoکه 

estimates برآورد 

worldwideجهانی-  در سرتاسر جهان 

suffer رنج برن ,تحمل کردن

disorderاختالل  

infirmityناتوانی -,فرتوتی, ضعؾ

differentiationمشتق گٌری, تفکٌک 

vigorتوان , قدرت

recoveryوصول ,جبران,ترمٌم,بهبودی, بهبود 

elderlyسالخورده, مسن 

sufferingمتحمل , مبتال

cardio-respiratoryقلبی تنفسی  

asthmaتنگی نفس , آسم

appearدٌدار شدن, به نظر می رسد ظاهر شدن 

ailments بٌماری 

susceptibleحساس  
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futileبی فاٌده ,باطل,پوچ, بٌهوده

affluentفراوان, دولتمند 

virulent  بدخٌم 

 

   سری دوم عصر پنجشنبه90-91سال

 متن اول

comprehension قوه ادراک –    فهم

direction دستور , اداره, طرؾ, جهت, مسٌر–    تماٌل

following شرح ذٌل , ذٌل, زٌر, بعدی–    آٌنده

passageمتن , عبارت ,    نقل قول

itemبابت , فقره,    قلم

relateگزارش کردن , نقل کردن,    مربوط بودن

carefully به دقت –    با دقت

selectخاص , برگزٌده, منتخب,    انتخاب کردن

responseجواب ,    پاسخ

suitعرض حال , تقاضا, درخواست, خوش آمدن, درخور بودن, سازگار بودن,    مناسب بودن

questionبازجوٌی کردن , پرسٌدن , موضوع, مسئله, پرسش,    سؤال

baseمتکی شدن , تکٌه کردن, قاعده,    پاٌه

answerپاسخ دادن – جواب ,    پاسخ

clearlyآشکارا ,    به وضوح
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positiveواقعی , ٌقٌن, مسلم, قطعی,    مثبت

effectانجام دادن , فراهم کردن, اجرا کردن, نتٌجه,    اثر

doubtمورد تردٌد قرار دادن , تردٌد,    شک

led   pp of leadرهبری ٌا هداٌت کردن , بردن, وادار کردن,    سوق دادن

furthermore بعالوه   

evidenceمعلوم کردن , با گواهی ثابت کردن, وضوح, گواه,    مدرک

seemنمودن , به نظر رسٌدن,    به نظر آمدن

overwhelmingفشارآور , سخت,    شدٌد

from از روی –    از

induceموجب شدن ,  اؼوا کردن,   وادار کردن

improveآباد کردن , بهتر شدن, ترقی دادن– اصالح کردن ,    بهبود دادن

statusشأن , پاٌه, حالت,    وضع

successfulموفق ,    نتٌجه بخش

makeطرح کردن , تهٌه کردن, آماده کردن, درست کردن,   ساختن

howeverلٌکن , ولی, هرقدرهم,    هرچند

beginشروع شدن ,    شروع کردن

beginningشروع , ابتدا,    آؼاز

understand فهمٌدن   

elementعامل اصلی , رکن,    عنصر

yetو درعٌن حال , ولی, باز– هم , با وجود اٌن, تاکنون,    هنوز

as yet تاکنون   

littleمدت کم ,  مقدارکم,هٌچ ,    کم
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understandingشرط , مفهوم, تفاهم,    فهم

intervention مداخله   

affectمبتال کردن ,    تأثٌر کردن بر

behaviourحرکت ,    رفتار

according to برطبق   

so farتا اٌنجا ,    تاکنون

influenceتحت نفوذ خود قراردادن , تحت تأثٌر خود قراردادن, تأثٌر,    نفوذ

doubtful مشکوک   

kind نوع   

promotingتشوٌق , ترقی, پٌشرفت,    ارتقاء

limited محدود   

failموفق نشدن ,    رد شدن

unlessجزاٌنکه ,    مگراٌنکه

formerپٌشٌن ,    سابق

the formerاولی , آن ٌک,    آن

latterاٌن , دومی, عقب تر, آخری,    آخر

whileزمان , مدت– و حال آنکه ,    درصورتی که

as toو اما درباره ,    نسبت به

biasمورد تماٌل ٌا تعصب قرار گرفتن , تعصب,    تماٌل

viewنگرٌستن , بازدٌد کردن, منظور, معاٌنه, نظرٌه,    نظر

neutralنه مثبت نه منفی , خنثی,    بی طرؾ

writerدبٌر ,    نوٌسنده
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impactاصابت , تماس,    برخورد

dubiousسست ,    مشکوک

complyانجام دادن ,    پذٌرفتن

decisive قطعی   

findingتشخٌص ,    ٌافته

pessimistic ناشی از بدبٌنی   

extensivelyدر مقٌاس وسٌع , وسٌعاً , در همه جا,    زٌاد

flourishآراٌش دادن , در منتها درجه شهرت بودن, رشد کردن, عمل آمدن, نماٌش,    زٌنت

understoodمقدر ,    بدٌهی

understood   pp of understand فهمٌدن   

conductانتقال دادن , رهبری کردن, اداره کردن, جرٌان,   رفتار 

in generalی  به طور کل 

 متن دوم

oftenکراراً , بٌشتر اوقات,    بارها

confuseگٌج کردن ,    با هم اشتباه کردن

get confusedدر اشتباه افتادن ,    گٌج شدن

multipleگوناگون , مرکب, مضاعؾ, چند برابر– متعدد , چندٌن,    مضرب

personalityحالت وٌزه شخصی ,    شخصٌت

disorderاختالل , مختل کردن, به هم خوردگی مزاج,    بی نظمی

quite ًتقرٌباً , نسبتاً ,    کامال

distinctواضح , جدا,    مجزا
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commonمعمول , عادی,    عمومی

mentalفکری , ذهنی,    روحی

considerablyبطور قابل مالحظه , بسٌار,    نسبتاً زٌاد

termمدت ,    دوره

composed آرام   

composeآرام کردن , ترکٌب کردن,    ساختن

rootسرچشمه , اصل,    رٌشه

meanمٌانه روی , حدوسط, مٌانه, مستلزم بودن, درنظر گرفتن,    معنی دادن

splitترک , شکاؾ, ترک برداشتن, دو نٌم کردن,    شکافتن

mindروح , ذوق, رأی, نظر, نٌت,    فکر

referحمل , تسلٌم کردن, نسبت دادن, ارجاع کردن, واگذار کردن, اشاره کردن,    رجوع کردن

کردن 

divisionاختالؾ , قسمت, بخش,    تقسٌم

intoبه , در,    توی

separateمجزا , جداگانه, جدا, جدا شدن از هم, تفکٌک کردن, تجزٌه کردن,    جدا کردن

occursموجود بودن , اتفاق افتادن,    رخ دادن

characterizeنشان اختصاصی بودن از , مشخص کردن,    توصٌؾ کردن

illogical ؼٌرمنطقی   

thoughtقصد , عقٌده, فکر,    اندٌشه

thought   pp of thinkدانستن, تصور کرن, گمان کردن, خٌال کردن,    فکر کردن ,

در نظر گرفتن , فرض کردن

patternسرمشق قرار دادن , نقشه, طرح, الگو,    نمونه
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withdrawalپس گٌری , عقب نشٌنی,    کناره گٌری

realityوجود واقعی , وجود خارجی, ماهٌت, واقعٌت,    حقٌقت

generally ًمعموالً , بطورکلی,    عموما

byبرطبق , ٌه موجب, به واسطه, توسط,    به وسٌله

hearخبر داشتن , اجابت کردن, گوش کردن,    شنٌدن

voiceقول , آواز,    صدا

famousعالی , خوب, معروؾ,    نامدار

whereموردی که , جاٌی که,    کجا

tendمنجر شدن , ماٌل بودن, کمک کردن, توجه کردن,    نگهداری کردن

withdrawخارج , کناره گٌری کردن از, ترک کردن, پس گرفتن, برداشتن,    عقب کشٌدن

بٌرون رفتن , کنار کشٌدن, کردن

communicateابالغ کردن , فاش کردن, مکاتبه کردن,    گفتگو کردن

mainlyاساساً ,    بٌشتر

symptomعالمت , نشانه,    نشانه بٌماری

developرو به تکامل گذاردن, آماده بهره برداری کردن, قابل استفاده کردن,    توسعه دادن ,

پٌش آمدن , آشکار شدن

during درمدت   

lateتا دٌرگاه , زٌاد, متوفی, بعدی, اخٌر, عقب, دٌررس,    دٌر

teen نوجوانی   

causeسبب شدن , علت,    سبب

believeمعتقد بودن , گمان کردن,    باور کردن

heredityانتقال موروثی ,    وراثت
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onsetآؼاز , وهله,    حمله

partاز هم جدا کردن , از هم جدا شدن, استعداد, اطراؾ, نقش, جزء, قسمت,    بخش

additionضمٌمه , اضافه, افزاٌش,    جمع

in addition to عالوه بر   

abnormal ؼٌرعادی   

brain مؽز   

chemistry شٌمی   

certainبعضی , حتمی, محقق, مسلم, ٌقٌن,    معٌن

chemicalدارو , ماده شٌمٌاٌی,    شٌمٌاٌی

callاحضار , خبر, ندا, دٌدن کردن, فرٌاد زدن, دعوت کردن, نامٌدن, خواندن,   صدا زدن

levelٌکنواخت – همپاٌه , برابر, همتراز, مسطح, هموار, سطح,    تراز

found   pp of findکشؾ , تشخٌص دادن, درٌافتن,    پٌدا کردن

foundبنا نهادن ,    تأسٌس کردن

relatively ًنسبتا   

similarمانند ,    شبٌه

prevalentؼالب , عمومی, متداول, پهن شده,    شاٌع

latentنهان ,    پنهان

professionاظهار , حرفه,    پٌشه

medical professionپزشکی ,    طبابت

unsure مردد   

approximateنزدٌک شدن ,    تقرٌبی

signاشاره کردن , امضا کردن, اشاره, اثر, نشانه,    عالمت
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symptomنشانه بٌماری , عالمت,    نشانه

exactدقٌق , صحٌح,    درست

etiology سبب شناسی   

prevalence شٌوع   

said   pp of say اظهار عقٌده , حرؾ مطلب, حرؾ زدن–    گفتن

inferداللت کردن بر, اشاره کردن بر,    استنباط کردن 

 

 متن سوم

happinessسعادت ,    خوشی

togetherبه هم ,    با هم

researchتحقٌقات علمی کردن , پژوهش, تحقٌق,    جستجو

growعمل آوردن, روٌانٌدن, روٌٌدن, گشتن, شدن, ترقی کردن, زٌاد شدن,    بزرگ شدن ,

کاشتن 

bodyکس , تنه,    بدن

suggestعقٌده مند , اظهار کردن, اشاره کردن بر, تکلٌؾ کردن, القا کردن,    پٌشنهاد کردن

بودن 

cultivateزراعت کردن , تربٌت کردن,    توسعه دادن

habitجامه پوشاندن , خو,    عادت

healthyتندرست ,    سالم

findingٌافته ,    تشخٌص

resentتازه ,    جدٌد
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emotionعاطفه ,    هٌجان

abilityاستطاعت , صالحٌت, لٌاقت, استعداد, قدرت,    تواناٌی

fightمبارزه کردن , به جنگ انداختن, جنگ کردن,    جنگ

flu   influenza آنفوالنزا   

adultبالػ ,    سالمند

adult age سن بلوغ   

participantشرکت کننده , سهٌم, شرٌک,    مشترک

completeتمام , کامل, انجام دادن,    تکمٌل کردن

surveyمساحی , نقشه برداری, ممٌزی, خالصه,    بررسی

emotionalمهٌج , احساساتی, عاطفی,    هٌجانی

styleلقب دادن , نام نهادن, طراحی کردن, مد, نوع,    سبک

traitاثر , خط, مشخصه, صفت,    وٌزگی

includeشمردن , گنجاندن, شامل بودن,    دربرداشتن

livelyواقع نما , نشاط انگٌز, زنده دل, فعال, چابک, سرزنده, جالب توجه, با روح,    زنده

calmساکت شدن , آرام کردن, آرامش, ساکت,    آرام

tenseزمان , سفت, به هٌجان آمده, کشٌده, تنٌده,    تنش

anxiousماٌل , مشتاق, نگران, دلواپس,    مضطرب

sadتٌره رنگ , ؼم انگٌز,    ؼمگٌن

depressedسستی , دلتنگی,    افسردگی

angryاوقات تلخ ,    خشمگٌن

hostileمتعلق به دشمن , متخاصم, خصومت آمٌز,    دشمن

consentرضاٌت دادن , موافقت,    رضاٌت
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exposeدر معرض چٌزی قرار دادن ,    نشان دادن

quarantine قرنطٌنه   

scoreحساب نگاه داشتن , خط کشٌدن, خط زدن, برٌدگی, خط, نشان, حساب,    نمره

likely متحمل   

resistاٌستادگی کردن ,    مقاومت کردن

reduceتلخٌص کردن , تبدٌل کردن, تحوٌل دادن, تقلٌل دادن,    کاهش دادن

vulnerableقابل انتقاد ,    آسٌب پذٌر

especiallyمخصوصاً ,    به وٌژه

necessarilyلزوماً , حتماً ,    ناچار

colleagueشرٌک ,    همکار

patientشکٌبا , صبور, مرٌض,    بٌمار

susceptibleحساس , قابل, آماده,    مستعد

infectionآلودگی , سراٌت,    عفونت

subjectمطٌع کردن, موجب, ماٌه, اساس, آزماٌش شونده, آزمودنی, ذهن, تابع,    موضوع ,

در معرض قرار دادن , موکول کردن

effectفراهم کردن , انجام دادن, اجرا کردن, نتٌجه,    اثر

outlookنگرش , دٌدگاه, چشم داشت, منظره, دورنما,    چشم انداز

highlyبا احترام , قوٌاً , زٌاد,    بسٌار

sensitive حساس   

exposureقرار گرفتن در معرض ,    قرار دادن در معرض

despiteاهانت , کٌنه, علی رؼم,    با وجود

attitudeوضع , نظر,    طرز تلقی
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groupطبقه بندی شدن , جمع شدن, دسته بندی کردن, طبقه, گروه,    دسته

equallyبه ٌک درجه ,    بطور مساوی

directly ًفوراً ,    مستقٌما

associateشرٌک , متحد کردن, ارتباط دادن, پٌوستن, پٌوسته, متحد, شرٌک,    ارتباط

معاشرت کردن , کردن

relationshipبستگی , نسبت,    رابطه

whatsoeverهرآنچه , هرچه, هرقدر,    هٌچ گونه

pessimist بدبٌن   

inverseوارونه ,    معکوس 

 متن چهارم

whileزمان , مدت, و حال آنکه, مادامی که,    در صورتی که

fatبا برکت , پروار کردن, فراوانی, چرب, ضربه, چاق,    چربی

latelyاخٌراً ,    به تازگی

acquireبه دست آوردن , حاصل کردن,    فرا گرفتن

imageتصوٌر کردن , تصور کردن, نشان دادن, منعکس کردن, شکل, نقش, عکس,    تصوٌر

ignoreنادٌده گرفتن ,    نادٌده پنداشتن

essentialذاتی , اصلی,    ضروری

provideپٌش بٌنی کردن , تدارک دٌدن, تهٌه دٌدن, مقرر داشتن, آماده کردن,    تهٌه کردن

efficientکافی , مؤثر, باعرضه, الٌق, باکفاٌت,    کارآمد

sourceمنبع ,    سرچشمه

eitherهٌچ ٌک از دو , هر ٌک از دو, هرکدام, هرٌکی, هم,    ٌا
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than either نسبت به   

actنماٌش دادن , اثر کردن, حرکت کردن, عمل کردن, حرکت, کار,    عمل

meansداراٌی , استطاعت, تواناٌی, وساٌل,    وسٌله

insulationعاٌق , پوشش, محدودٌت,    تجزٌه

againstمقابل ِ , روبروی ِ, به, در برابر, برعلٌه,    برضد

cushion صفحه مانع اصطکاک –    بالشتک

cushioning ثبات   

internalذهنی , ذاتی, باطنی, درونی,    داخلی

lubricantروؼن , روان سازنده,   نرم کننده

withoutِ ظاهراً , از بٌرون, در خارج, بی, بٌرون از, بٌرون ِ,    بدون

no wayهٌچ راهی ,    به هٌچ وجه

utilize مورد استفاده قرار دادن   

soluble قابل حل   

furthermore به عالوه   

contain شامل بودن   

fattyروؼنی ,    چربی دار

necessaryماٌحتاج , اقدام الزم, کار الزم, چٌز الزم,    الزم

digestionهاضمه ,    هضم

importantعمده ,    مهم

consideration عوض , پاداش, رعاٌت, تأمل, توجه–    مالحظه

intakeجذب , درٌافت, مصرؾ,    مدخل آبگٌری

ratio نسبت   



 253 

saturated اشباع   

unsaturated ؼٌراشباع   

deriveسرچشمه گرفتن , مشتق گرفتن,    گرفتن

dairy products لبنٌات   

tropicalگرمسٌری , گرم,    با حرارت

oilچربی , روان کردن, نرم کردن, روؼن زدن, نفت,    روؼن

increaseاضافه , افزاٌش, افزاٌش ٌافتن, زٌاد شدن, زٌاد کردن,    افزودن

amountبالػ شدن , مٌزان,    مقدار

tendوساٌل فراهم کردن , کمک کردن, ماٌل شدن, منجر شدن, توجه کردن,    نگهداری کردن

proportionمطابق کردن , متناسب کردن, اندازه, قسمت, بخش, تناسب,    نسبت

arteryسرخرگ ,    شرٌان

taken   pp of takeتؽٌٌر , آشامٌدن, خوردن, صرؾ کردن, برداشتن, بردن,    گرفتن

مؤثر واقع شدن , گرفتن, پذٌرفتن, اتخاذ کردن, الزم داشتن, کردن

consumption مصرؾ   

varietyقسم , نوع,    تنوع

excessiveبٌش از حد , زٌاد, افراط آمٌز,    افراطی

nutritionخوراک , ؼذا,    تؽذٌه

nutritional تؽذٌه ای   

excessشرارت , بی اعتدالی, افراط, زٌاده روی, اضافه– زٌادتی ,    افزونی

avoidالؽا کردن ,    اجتناب کردن از

deserveاستحقاق داشتن , سزاوار بودن,    شاٌسته ٌا الٌق بودن

serveنوبت , سودمند بودن, کفاٌت کردن, برآوردن, رفع کردن, به کار رفتن,    خدمت کردن
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functionعملکرد – داٌر بودن , کار کردن, منصب, تابع,    وظٌفه

digestچکٌده , خالصه, تحمل کردن, خوب فهمٌدن,    هضم کردن

reduceکاهش دادن , تقلٌل دادن,    تبدٌل کردن

improperؼٌر متعارؾ , نامناسب,    نادرست

matterموجب, مسئله, قضٌه, مطلب, موضوع, کاال, چٌز, جراحت, چرک, جسم,    ماده ,

بابت , خصوص, باره, اهمٌت داشتن

relativeوابسته , راجع, مربوط, متناسب,    نسبی

primarily ًمقدمتاً ,    اصال

concernبنگاه , شرکت, نگرانی, عالقه, امر, ربط,    مربوط بودن به

danger خطر   

benefitسود بردن , استفاده, منفعت,    سود

importanceنفوذ ,    اهمٌت

authorمصنؾ , مؤسس, مؤلؾ,    نوٌسنده

advantageمزٌت , استفاده, صرفه,    سود

protectحماٌت کردن  ,    محافظت کردن

 متن پنجم

observation مشاهدات   

showنشان, ابراز, ادعا, تظاهر, تماشا, نماٌش, به نظر آمدن, دلٌل آوردن,    نشان دادن ,

نشانه 

rateدرجه بندی کردن, ارزٌابی کردن, درجه, پاٌه, نسبت, آهنگ, سرعت, نرخ,    مٌزان ,

قرار دادن , شمردن
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dietپرهٌز دادن , ؼذای وٌژه خوردن, ؼذای وٌژه,    رژٌم ؼذاٌی

richوسٌع , حاصلخٌز, فراوان, پرپشت, زٌاد چرب, پرماٌه, خوشرنگ, گرانبها,    توانگر

rich inؼنی از ,    پراز

fruitمٌوه دادن , ثمر, سود,    مٌوه

vegetableنباتی , گٌاهی, نبات, گٌاه,    سبزٌجات

led   pp of lead 

substanceداراٌی , پول, استحکام, اساس, جوهر, ذات, ماده,    جسم

possiblyاحتماالً , اصالً , به هٌچ وجه,    شاٌد

currentروش , شاٌع, راٌج,    جاری

currently درحال حاضر   

intenseجدی , قوی, سخت, شدٌد,    زٌاد

scientific علمی   

investigationرسٌدگی , بازجوٌی, بررسی, تحقٌق و تفحص,    تحقٌقات

topicعنوان , مبحث,    موضوع

theory نظرٌه   

thusبنابراٌن , بدٌن معنی که, مثالً , اٌن طور,    ازاٌن قرار

thus farتا اٌن درجه ,    تا اٌن اندازه

noneبه هٌچ وجه , هٌچ چٌز, هٌچ کس, هٌچ کدام,    هٌچ ٌک

designتخصٌص دادن , درنظر گرفتن, قصد کردن, طرح کردن, نٌت, قصد,    طرح

dietary رژٌم ؼذاٌی   

supplementation مکمل   

extraبطور اضافی , فوق العاده, اضافی,    زٌادی
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factکٌفٌت , حقٌقت ٌا چگونگی,    امر مسلم

in factدر واقع  ,    در حقٌقت

demonstrateشرح دادن ,    ثابت کردن

vs در مقابل   

increaseاضافه ,    افزاٌش

lungتفرجگاه , مٌدان, جگر سفٌد, رٌه,    شش

supplementتکمٌل کردن , ضمٌمه, مکمل,    متمم

whetherچه , خواه, اعم از اٌنکه,    آٌا

unknownناشناخته , مجهول,    ناشناس

raiseتحرٌک , احضار کردن, زنده کردن, برپا کردن, ترقی دادن, باال بردن,    بلند کردن

مطرح کردن , طرح کردن, جمع کردن, راه انداختن, تشکٌل دادن, پروردن, عمل آوردن, کردن

issueانتشار, صدور, منتج شدن, جاری شدن, خارج شدن, انتشار دادن,    صادر کردن ,

مسئله , نتٌجه, سرانجام, جرٌان, تقسٌم, تحوٌل

harmfulمضر ,    زٌان آور

conditionدرست کردن , الزمه چٌزی بودن, قٌد کردن, مشروط کردن, شرط, وضع,    حالت

thoughtکمی , قصد, عقٌده, فکر,    اندٌشه

slowکند , آهسته رفتن, دٌراثر, کند ذهن, بی روح, سنگٌن, عقب, تدرٌجی, کند,    آهسته

از سرعت کاستن , کردن

slowingکاهش ,    آهسته

preventجلوگٌری کردن از , مانع شدن,    باز داشتن

preventing   preventionممانعت , پٌشگٌری,    جلوگٌری

strokeنوازش کردن , نوازش, نوبت– حمله , شاهکار, خط, حرکت, ضربت,    سکته
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inconclusiveبی نتٌجه ,    ؼٌرقطعی

aging پٌری   

dataسوابق , اطالعات, دانسته ها,    مفروضات

therefore بنابراٌن   

perspectiveجنبه ,    لحاظ

prematureزودرس , بی موقع,    نابهنگام

recommendationنظرٌه , پٌشنهاد,    توصٌه

regardراجع به ,    درباره

ongoingدر جرٌان , درحال انجام,    مداوم

shedانبار , پوست انداختن,    رٌختن

constantlyدائماً ,    پٌوسته

evolveظاهر شدن , باز شدن, تکمٌل کردن, بٌرون دادن,    باز کردن

availableقابل استفاده , فراهم, دردسترس,    موجود

fewچند , بعضی,    کم

areaناحٌه , حوزه, مٌدان, فضا, عرصه, سطح,    مساحت

lightروشن کردن , آهسته, سبک, نظر– جنبه , لحاظ, درٌچه, روزنه, نور,    روشناٌی

perhaps شاٌد   

adviceتوصٌه , پند,    آگاهی

severalانفرادی , مربوط به خود, مجزا, جدا, جداگانه, بعضی از, چندٌن, چند,    مختلؾ

authorityمرجع , اجازه, اختٌار, اقتدار,    تواناٌی

servingنفر , واحد, سهم,    وعده

saveپس انداز کردن ,    نجات دادن
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contractپٌمان بستن – مخفؾ کردن , منقبض کردن,    گرفتن

predisposeعالقه مند کردن , مستعد کردن,    آماده کردن

prohibitجلوگٌری کردن , ممنوع داشتن,    منع کردن

prohibited ممنوع   

intensifyزٌادتر شدن , شدٌد شدن, قوی کردن, افزودن,    سخت کردن

habitعادت ,    خو

definiteمشخص , قطعی,    معٌن

failؼلط , فرو کشٌدن, تمام شدن, کم شدن, قصور کردن, عاجز شدن, موفق نشدن,    رد شدن

گول زدن , نومٌد کردن, درآمدن

effectiveقابل اجرا ,    مؤثر

believeمعتقد بودن , گمان کردن,    باور کردن

absolutely ًبه هٌچ وجه , به کلی, کامالً , قطعاً ,    مطلقا

enhanceگرانتر کردن ,    زٌادتر کردن

enhancer تقوٌت   

enhancers افزاٌش دهنده   

assumeپذٌرفتن , تقبل کردن, فرض کردن,    به خود بستن

assumedعارٌتی ,    به خود بسته

recommendسپردن , معرفی کردن, پٌشنهاد کردن, توصٌه کردن,    سفارش کردن

furtherتقوٌت کردن , پٌش بردن, به عالوه, جلوتر, بازهم, دورتر, ثانوی, دٌگر,    بٌشتر

properties خواص    
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 متن ششم

recognizeاعتراؾ کردن, تصدٌق کردن, به رسمٌت شناختن, به جا آوردن,    شناختن ,

قدردانی کردن 

chronicکهنه ,    مزمن

painزحمت دادن , رنج,    درد

ongoingدرحال پٌشرفت , درجرٌان, درحال انجام,    مداوم

stepقدم گذاشتن , آمدن, قدم زدن, رتبه, مرحله, پاٌه, فاصله, رکاب, پله, قدم,    گام

treatmentسلوک , رفتار, طرزعمل, معالجه,    درمان

identifyٌکی کردن, ٌکی دانستن, شناختن, تشخٌص دادن,    هوٌت چٌزی را تعٌٌن کردن ,

مربوط ساختن , همسان ساختن

planراه حل , تدبٌر, طرح,    نقشه

findingٌافته ,    تشخٌص

asمانند ,    به عنوان

in order toدرجهت ,    به منظور

come upپٌش آمدن ,    مطرح کردن

relieveبرجسته نشان دادن, مرخص کردن, دستگٌری کردن, تسکٌن دادن,    آسوده کردن ,

از ٌکنواختی درآوردن , جلوه دادن

requireمقرر داشتن , خواستن, مستلزم بودن, احتٌاج داشتن, نٌازمند بودن به,    الزم داشتن

comprehensiveفراگٌر ,    جامع

account ذکر علت , جواب دادن, حساب پس دادن, اهمٌت, علت, شرح, گزارش–    حساب



 260 

کردن 

overallکلی , شامل, روی هم رفته,    لباس کار

needالزم بودن , مستلزم بودن, الزم داشتن, احتٌاج, نٌازمندی, ضرورت,    لزوم

overاضافی , باالی,    بٌش از حد

counterمخالفت , درجهت مخالؾ, روبرو, متقابل– ضد , ضربه متقابل, بساط,    پٌشخوان

تالفی کردن , جواب دادن, شمارشگر, کردن با

prescriptionحق مالکٌت , دستورالعمل, نسخه, تجوٌز, حکم,    دستور

medication دارو   

physical therapyتن درمانی ,    ورزش درمانی

exerciseاستعمال کردن, بکار انداختن, تمرٌن دادن, تمرٌن کردن, مشق, تمرٌن,    ورزش ,

عمل کردن 

acupuncture طب سوزنی   

relaxationرفع گرفتگی , آرمٌدگی, تعطٌل, سستی,    تخفٌؾ

techniqueتکنٌک , اسلوب,    فن

psychologicalوابسته به روانشناسی ,    روانی

counselمشورت ٌا پند دادن , مشورت کردن, وکٌل, تدبٌر, پند,    مشورت

counseling مشاوره   

manageدرست , درست به کار بردن, ازعهده برآمدن, ترتٌب دادن, گرداندن,    اداره کردن

مدٌرٌت , موفق شدن, نگهداری کردن, کردن

combinationاتحاد , دسته بندی,    ترکٌب

directorرئٌس ,    مدٌر

communicationانتقال , مخابره, ابالؼٌه, خبر, مکاتبه, ارتباط,    ابالغ
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foundationبنٌاد , پی رٌزی, اساس, پاٌه,    شالوده

believeمعتقد بودن , گمان کردن,    باور کردن

multimodalityچند وجهی ,    چند روشی

approachمعبر, راه, دسترسی, تماس, نزدٌکی, داخل گفتگو شدن با,    نزدٌک شدن به ,

وسٌله 

complexمخلوط , مرکب,    پٌچٌده

anotherشخص دٌگر , ٌکی دٌگر, جدا, دٌگری,    دٌگر

secretرازدار , سری, پنهان, سر,    راز

create آفرٌدن   

ingredientعناصر , عوامل, جزء ترکٌبی,    جزء

recipeدستورالعمل ,    نسخه

individualفرد, تک, منحصربه فرد, شخصی, خاص, مختص, اختصاصی,    انفرادی ,

نفر , شخص

as well asهمچنٌن , ونٌز, به عالوه,    به خوبی

disappearanceازبٌن رفتن , محو شدن,    ناپدٌدی

precedeسبقت گرفتن بر , پٌشی گرفتن بر, مقدم بودن بر,    جلوتر رفتن از

success موفقٌت   

treating درمان   

involveمستلزم بودن , متضمن بودن, وارد کردن,    گرفتار کردن

independent مستقل   

contributeکمک کردن ,    شرکت کردن در

ignoreچشم پوشی کردن ,    نادٌده پنداشتن
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thoroughدقٌق ,    کامل

measureمٌزان کردن, تعدٌل کردن, آزماٌش کردن, سنجٌدن, پٌمانه کردن,    اندازه گرفتن ,

تدبٌر , روش, اقدام پٌشگٌری, مقاٌسه کردن, پٌمودن, طی کردن

adoptاقتباس کردن , اختٌار ٌا اتخاذ کردن, پذٌرفتن,    قبول کردن

challengeمورد تردٌد , مورد اعتراض قرار دادن, به مبارزه طلبٌدن,    به جنگ خواندن

مبارزه طلبی , دعوت کردن, قرار دادن

acknowledgeشناختن , تصدٌق کردن,    اعتراؾ کردن

compareمانند بودن , برابری کردن, مانند کردن, مقاٌسه کردن,    برابر کردن

opposeرو به رو گذاشتن , ضد قرار دادن, مقابله کردن, مخالفت کردن با,    ضدٌت کردن با

text متن   

supportحماٌت کردن, نگهداری کردن از, تکٌه گاه, پاٌه, تقوٌت, پشتٌبانی,    نگهداری ,

تأٌٌد کردن , اثبات کردن, تحمل کردن, تقوٌت کردن

mentionنام بردن , ذکر کردن,    ذکر

mentioned مذکور   

probablyٌحتمل ,    شاٌد

patientصبور , شکٌبا, مرٌض,    بٌمار

confineمحبوس کردن , قانع کردن,    منحصر کردن

confinedتنگ ,    محدود

considerتأمل کردن , فرض کردن, مالحظه کردن,    مورد رسٌدگی قرار دادن

focusجمع کردن حواس , در کانون متمرکز کردن, مرکز,    کانون

medical doctor داروساز   

in favorطرفدار,    به نفع 
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 لؽات

directionتماٌل , مسٌر, جهت, طرؾ, اداره,    دستور

statementگزارش , اظهارٌه, بٌانٌه, گفته,    اظهار

insomniaی   بی خواب 

relateنقل کردن , گزارش دادن,    مربوط بودن

exhaustionخستگی زٌاد , تحلٌل رفتگی, صرؾ,    تخلٌه

decreaseکسر , نقصان, کاهش, کسر کردن, کم کردن,    کم شدن

clarity   clearnessشفافٌت , رفع موانع, وارٌزی,    تصفٌه

fatigueرخوت , خسته کردن, کار سخت,    خستگی

staminaطاقت ,    بنٌه

incentiveباعث ,    محرک

motiveمحرک , علت, سبب,    انگٌزه

strokeحمله , حرکت, ضربه,    سکته

occurموجود بودن , اتفاق افتادن,    رخ دادن

supplyتدارکات, ذخٌره, موجودی, تحوٌل, تهٌه, تکمٌل کردن, تحوٌل دادن به,    تهٌه کردن ,

ملزومات 

brain مؽز   

suddenlyؼفلتاً ,    ناگهان

instructآگاه کردن , چٌز ٌاد دادن به, تعلٌم دادن,    دستور دادن

conductجرٌان , رفتار, کشٌده شدن, انتقال دادن, اداره کردن,    رهبری کردن

interruptمانع شدن , جلوگٌری کردن از, قطع کردن,    گسٌختن
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contractعقد , قرارداد, پٌمان, پٌمان بستن, منقبض شدن, مخفؾ کردن,    منقبض کردن

left   pp of leaveدست , ول کردن, زٌاد آوردن, باقی گذاردن, رها کردن,    ترک کردن

حرکت کردن , عازم شدن, به ارث گذاشتن, کشٌدن از

untreated درمان نشده   

anxietyاشتٌاق , اندٌشه, دلواپسی,    اضطراب

reasonبا دلٌل ثابت کردن , تعقل کردن, استدالل کردن, خرد, عقل,    دلٌل

relieveاز , جلوه دادن, برجسته نشان دادن, مرخص کردن, آسوده کردن,    تسکٌن دادن

ٌکنواختی درآوردن 

purchaseسود , برتری, نفوذ, هم ارز, خرٌداری,    خرٌد

overwhelmپاٌمال کردن , له کردن, مستؽرق کردن,    ؼرق کردن

persuadeترؼٌب کردن ,    وادار کردن

overlookنظارت کردن بر , نگاه کردن, مشرؾ بودن بر, چشم پوشٌدن از,    ملتفت نشدن

patternسرمشق قرار دادن , بطور نمونه ساختن, نقشه, طرح, الگو,    نمونه

baldnessبی لطافتی ,    طاسی

typicallyنوعاً ,    بطور نمونه

permanentماندنی , ثابت, ابدی, پاٌدار, همٌشگی,    دائمی

attributeصفت , حمل کردن بر, اسناد کردن,    نسبت دادن

heredityانتقال موروثی ,    وراثت

scalp پوست سر   

looks intoتعمٌق کردن ,    تفحص کردن

accounts for مسئول و باعث بودن   

originates fromناشی شدن از ,    سرچشمه گرفتن از
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is rooted inسرچشمه گرفتن از ,    رٌشه داشتن در

narcoticداروی مخدر , مخدر,    خواب آور

visionمنظره , خٌال, رؤٌا,    بٌناٌی

focused متمرکز   

keenمشتاق , زٌرک, تلخ, حساس, شدٌد, سخت, پرزور, نافذ,    تٌز

brightبشاش , زٌرک, زرنگ, آفتابی, درخشان,    روشن

blurredناواضح ,    تار

in comparison to درمقاٌسه با   

infantileنوزادی ,    بچه گانه

measles سرخجه   

suffererمبتال , زحمتکش, رنجور,    دردکش

sufferers مبتالٌان   

mortality مرگ و مٌر   

response toپاسخ به ,    واکنش

resistance to مقاومت دربرابر   

morbidity مٌزان ابتال   

even حتی   

performanceکاربرجسته , جلسه, نماٌش, انجام, اجرا,    عملکرد

impairخراب کردن , آسٌب زدن,    مختل کردن

retainابقا کردن , حفظ کردن, نگاه داشتن,    دوباره به دست آوردن

enhanceگرانتر کردن , زٌادتر کردن,    ارتقاء دادن

maintainعقٌده داشتن, برقرار داشتن, ادامه دادن, ابقا کردن, حفظ کردن,    نگه داشتن ,
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حماٌت کردن از 

poorer محروم تر   

infantنوزادی , صؽٌر,    کودک

due toبه واسطه ,    درنتٌجه

hygiene بهداشت   

intelligenceخبر , آگاهی, بصٌرت, فراست, زٌرکی,    هوش

moralityاخالقٌات ,    وجدان

impulsionسوق , تحرک, عامل محرکه,    انگٌزش

depictشرح دادن ,    رسم کردن

tens دهها   

sufferingزٌان , عذاب,    رنج

sufferزٌان دٌدن , رنج بردن, اجازه دادن, تن دردادن,    عمل کردن

suffer from دچار بودن به   

famineقحط ,    قحطی

drought خشکسالی   

emaciatedپوست و استخوانی , نحٌؾ,    الؼر

dedicated فداکار   

dedicate اهدا کردن   

prosperousنٌک انجام , مساعد, خوشبخت, خوش, ؼنی,    مرفه

affluentرٌزنده , جاری, فراوان, ثروتمند, ؼنی,    مرفه

diarrhea اسهال   

seriousوخٌم , سخت, موقر, خطٌر,    جدی
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conditionشرح , وضع,    حالت

requireمقرر داشتن , خواستن, مستلزم بودن, احتٌاج داشتن, نٌازمند بودن به,    الزم داشتن

considerationعوض , پاداش, رعاٌت, تأمل, مالحظه,    توجه

complicationگرفتاری , پٌچٌدگی,    عارضه

confirmationتصدٌق ,    تأٌٌد

communicationابالؼٌه , انتقال, مخابره, خبر, مکاتبه, ابالغ,    ارتباط

rapidتندرو , سرٌع,    تند

biomedicine زٌست پزشکی   

drawbackکمبود , نقص, کسر, زٌان,    مانع

setbackپسرفت , عقب نشٌنی, تنزل,    مانع ترقی

hallmarkشاخصه , انگ, عٌار,    نشان

pitfallشکاؾ , کمبود, نقص, دام,    گودال سرپوشٌده

progressiveمستمر , تدرٌجی, ترقی,    پٌشرو

preserveمحافظت کردن , حفظ کردن,    نگه داشتن

releaseرهاٌی, واگذار کردن, صرؾ نظر کردن از, مرخص کردن, آزاد کردن,    رها کردن ,

چشم پوشی , بخشودگی, ترخٌص

retainدوباره بدست آوردن , ابقا کردن, حفظ کردن,    نگاه داشتن

noticeableچشم گٌر , معلوم, برجسته, جالب توجه,    قابل مالحظه

explicitly ًبطور آشکار , صراحتاً ,    صرٌحا

justifiably با دلٌل و توجه   

constructively بطور سازنده   

insidiouslyدر حالت کمون ,    بطور نهفته
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exposureقرار گرفتن در معرض , قرار دادن در معرض,    مواجهه

expectتوقع داشتن از ,    انتظار داشتن

harmاذٌت کردن , صدمه زدن, آزار, اذٌت,    آسٌب

achievementموفقٌت , دستاورد, کار بزرگ,    انجام

consistencyٌکپارچگی ,    تداوم

moderationتسکٌن , معتدل سازی, مالٌمت, اعتدال, مدارا,    مٌانه روی

detrimentعارضه , تخرٌب,    زٌان

compensateتالفی درآوردن , جبران کردن,    پاداش دادن

accountباعث و بانی بودن , مسئول بودن, ذکر علت کردن, جواب دادن,    حساب پس دادن 

 

 جمعه صبح 90-91 سال

 اولمتن 

 stage مرحله، صحنه نماٌش،طبقه

topic  موضوع ، سرفصل،ضابطه

creativity  خالقٌت، قدرت ابتکار

poet  شاعر

consens  عقٌده، رضاٌت عمومی

poetry  شعر

due  ناشی از، حقوق، عوارض،بدهی

financial  مادی، مساٌل مادی
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separate  جدا از هم ،اختصاصی، تفکٌک کردن

entitiy  نهاد، وجود

enormous  شدٌد، بزرگ

impact  اثر ، فشار،ضربه،بهم فشردن

multitude  گروه بزرگ، جمعٌت بزرگ، گروه

frown  روی در کشٌدن، اخم کردن

upon  بر روی، بمحض 

proper  مناسب، بموقع، مربوط

resource  منبع ، ابتکار، وسٌله

adequatetly  مؤثر بودن ، کافی، مساوی بودن

worthlessness  پوچی، بی ارزشی

sort  دسته دسته کردن، نظم دادن

entanglement  گرفتار، محصور

emotion  احساس

claim  ادعا کردن

inventiveness  ابتکار

ordinary  عادی، پٌش پا افتاده

deny  انکارکردن

disorder  اختالل، بٌنظمی، کسالت، مختل کردن

stereotype ای،ٌکنواخت رفتار کردن  قالبی کلٌشه

relating  تصور
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object  مخالفت کردن، هدؾ

document  سندٌت دادن، سند

highlighted  مؤکد

understood  برداشت کردن

challeny  اعتراض کردن، رقابت کردن، دعوت به جنگ

disturbance  اختالل، ناراحتی

perspective  دٌدگاه، بٌناٌی

remain  باقی ماندن، اقامت کردن

associate  ارتباط، وابسته کردن

challenge  رقابت کردن، ب چالش کشٌدن

concentration  تمرکز

enhance  باال بردن

imply  داللت کردن

issue  مسئله

reflection  منعکس کننده، منتج شده از

concern   مربوط بودن به، نگران بودن، اهمٌت داشتن 

 

 دوممتن 

critical    مهم،بحرانی، انتقادی

susceptibility  حساسٌت، استعداد، آمادگی

investigation  تحقٌق
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conduct  انجام شدن، هداٌت کردن، رفتار، اداره کردن

reveal  آشکار شدن

infant سال 7ی کمتر از  کودک، بچه 

incidence  بروز، شٌوع مرض، مالٌات، تصادؾ

decline    ،کم شدن، رد کردن

maturity بلوغ، کمال

elderly  افراد پٌر و مسن

annually  سالٌانه، سالنامه

expection  استثنا

infection  عفونت، مسری، فاسدکننده

economic  اقتصادی

income  درامد، مهاجر

cramp  محدود کردن، انقباض ماهٌچه

quarter  محله، پناه بردن،ٌک چهارم، قسمت مساوی تقسٌم کردن

occupy  اشؽال کردن، تصرؾ کردن، سرگرم بودن

wealth  ثروتمند، وفورو زٌادی

crowd  جمعٌت، شلوؼی، بازور و فشار پرکردن

opportunity  فرصت، دست ٌافت، فراؼت

adversely  شدٌدا، مؽاٌرا

diet  رژٌم ؼذاٌی

yet با اٌن حال نتاکنو ،

establish  معلوم کردن، تاسٌس کردن، تصفٌه کردن
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inadequate  ناکافی، نامساعد

nutrition  مواد ؼذاٌی

specialize  تخصص ٌافتن، وٌژه کاری

resistanceاومت، عاٌق، مخالفت قم

contradict  رد کردن، در تناقض بودن

inconsistency  ناهماهنگی، تناقض

relevant  مربوط، مناسب

apparent  معلوم ،آشکار، وارث مسلم

catch  از هوا گرفتن، شعار، فهمٌدن

teenage  نوجوان

conclusion  پاٌان، نتٌجه

susceptible  مستعد، حساس

prove  ثابت کردن

participant  شرکت کننده، همراه

humorous  خنده دار

tentative  تجربی

 سوممتن 

treatment  درمان

patient  بٌمار، صبور

commonly  معموال

breast  پستان
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rather than   اٌنکه

contribute  نقش داشتن، همکاری کردن، کمک کردن

survival  بقا

interfere  دخالت کردن

die  نامٌراٌی، مردن

eventually  در نهاٌت، سرانجام

mass  توده، جمع آوری کردن

bening  خوش خٌم، بی خطر، مهربا، لطٌؾ

malignant جو، خطرناک  بدخٌم، کٌنه

feed  تؽذٌه، خوردن

out come   پٌامد، نتٌجه

fail  قصور ورزٌدن، درماندن

providهٌه کردن، ذکر کردن  ت

consider  قائل شدن، تفکر کردن، مالحظه کردن

attribute  نسبت دادن، شهرت، حمل کردن

invasive  هجوم، پرخاش

formation  اٌجاد

resection  برش ، قطع

remission  بهبودی بٌماری، عفو، تخفٌؾ

 چهارممتن 

characterize  در ارتباط بودن، توصٌؾ کردن، مشخص کردن
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malfunction  عملکرد نادرست

adolescence  زمان بلوغ، نوجوانی

symptom  عالمت، اثر، نشانه

manifest  بروز دادن،آ شکار کردن، اشاره، نامه

hallucinatiouse  توهم

prior  اولی

droop  افتادن، سست شدن

knee  زانو

wobble  تلوتلو خوردن، لنگ بودن، مردد بودن

serious  جدی

transitional  انتقال

precede  جلوتر بودن

onsent  شروع، حمله، وهله

hypnologic  خواب

phenomena  پدٌده، شگفت انگٌز

realistic  واقعی

perception درک ، آگاهی، احساس

semi,conscious آگاه  ,نٌمه

wake fullness   آگاهی کامل

paralysis  فلج، سکته ناقص، بٌحالی

suffer  رنج بردن

extremely  به شدت
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immediately  فورا

 پنجممتن 

surrounded  همراه، احاطه کردن

mystery  معما، راز

fear  ترس

tremendous  زٌاد، ترسناک، عجٌب

progress  پٌشرفت، سفر، حرکت

understanding آگاهی

offer  پٌشنهاد

effectivet  مؤثر

stand  قرارگرفتن، موقعٌت، اٌستگاه

receive  درٌافت کردن، از جاکندن

exact  دقٌق

inherited  ارثی

disposition  حالت، ماٌع، وضع

interact  عمل کردن، متقابال اثر کردن

triggering  آؼازگر

poverty  فقر

mental  روحی

physical  جسمی

distinction  تشخٌص، تمٌز، فرق
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misleading  گمراه کننده، فرٌب دهنده

nature  ماهٌت، نوع، گونه، سرشت

compentont  جنبه، اجزای ترکٌب دهنده

misconception  تصور ؼلط

violent  خشن، تند، شدٌد

stigma  برچسب ننگٌن، برآمدگی، کالله گل

vast  اکثر، بسٌار

conduct  رفتار، هداٌت کردن، اداره کردن

ill  بٌماری

failure  عدم

deal  سروکار داشتن، مقدار توزٌع کردن

etiology  علت و معلول

complication  عارضه، پٌچٌدگی

prevention  پٌشگٌری

optimistic  خوش بٌن

indicate  نشان دادن ، اشاره کردن

inevitable  ناچار، حتما، اجتناب ناپذٌر

predispose مستعد کردن 

 واژگان

statement  بٌانٌه

response پاسخ
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require نٌاز

certain معٌن

attend شرکت

primary اصلی

protectمحافظت  

curableعالجپذٌر.درمانپذٌر 

susceptible حساس

achievableًدستٌافتنً.دستٌاب 

preventableپٌشگٌری .قابل

reputation شهرت

taste طعم

flavoured خوشمزه

palatable خوشطعم

delightfulبخش .لذت

disgusted منزجر

awful افتضاح

attack حمله

due.toبه  .توجه.با

constriction انقباض

distractionپرتی .حواس

construction ساخت

interactionمقابل .اثر
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transmission انتقال

proper مناسب

climate.  اقلٌم

survival بقا

abundance فراوانی

scarcity کمٌابی

extinction انقراض

resumptionسرگٌری .از

provide ارائه

detail جزئٌات

sinceاز .پس

deliver ارائه

drawback اشکال،مانع

advantage مزٌت

precursor پٌشرو

incidence وقوع

 chronicمزمن

exposure،قراردادن.درمعرضارائه 

functioning عملکرد

impedes مانع

enhanceبردن .باال

regulate تنظٌم
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lethargicحال .بی

hilariousدار .خنده

vigorous شدٌد

exhilarateبخشٌدن .روح

hecticکننده .گٌج

tightening سفت

proliferating تکثٌر

recuperativeدهنده .اعاده

destructive مخرب

treatment درمان

fatal کشنده

retrieval بازٌابی

dismissal اخراج

approval تصوٌب

soothingدهنده .تسکٌن

anxiety اضطراب

comparableمقاٌسه .قابل

assimilatedشده .جذب

vulnerableپذٌر .آسٌب

escape فرار

temporary موقت

threat تهدٌد
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urgency ضرورت

relief تسکٌن

menace تهدٌد

concern نگرانی

distress پرٌشانی

زخم .ٌافتن.لتٌامhealا

diminishکردن .کم

provoke برانگٌختن

boost باالبردن

augment افزودن

degenerative فاسدکننده

enumerative شمردنی

stimulant محرک

consequence نتٌجه

perhaps شاٌد

sleep خواب

deficit کمبود

accomplishment انجام

deprivation محرومٌت

complication عارضه

emergency اورژانس

provoking تحرٌک
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pursuing دنبال

threatening تهدٌد

stimulatingتحرٌک  

 

 کلمات متشابه

proper مناسب وشاٌسته 

prosper  موفق شدن 

purpose منظور وهدؾ 

prespire اشک رٌختن 

propens  تماٌل 

suppose فرض کردن 

evoke احضار کردن 

provoke تحرٌک کردن 

elode طفره رفتن 

illicit  قانونی 

elicit استخراج 

give out پخش کردن 

give up  متوقؾ کردن 

give in واگذار کردتن 

put out extinguish;خاموش کردن   
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put off به تاخٌر انداختن 

put up with تحمل کردن 

draw out  استخراج 

draw off  کاستن  

draw on  نزدٌک شدن   

deaw up  مرتب کردن 

alleviate  آرام کردن 

elevate  باال بردن 

entice فرٌفتن 

ethic اخالقی 

enact  به صورت قانون در اوردن 

encircle محاصره کردن 

advert توجه 

advent ظهور

advantage سود 

adverse بدتر  

advice نصٌحت 

assist ٌاری کردن 

assert- بٌان کردن

astute  زٌرک 

embelish  تزٌٌن کردن 
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abolish از مٌان بردن 

ambush پناهگاه   

establish  تاسٌس کردن 

amenity وسٌله راحتی  

immense  بی اندازه 

impose تحمٌل کردن 

indorse  حماٌت کردن  

rigid سفت و محکم 

dare به مبارزه طلبٌدن  

defy به مبارزه طلبٌدن  

abdicate واگذار کردن 

relinquish  استعفا دان 

arbitrary فٌصله دادن 

flaw نقص 

flow جرٌان هوا 

declare اظهار کردن 

decline کاهش 

disruptive اختالل 

distributeپخش کردن  

 

 


