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لغات بسیار مهم برای کنکور  

1. Abandon سّب کشدى 

2. Abate کبّص دادى- کن کشدى  

3. Abbreviation هخفف- اختصبس  

4. Abstinence پشّیض 

5. Abstraction پشیطبى حَاسی 

6. Abundance ٍفَس- فشاٍاًی  

7. Abundant فشاٍاى 

8. Accelerate تسشیغ کشدى-ضتبة گشفتي  

9. Accentuate تبییذ کشدى 

10. Accessory لَاصم یذکی-ضویوِ-ّوشاُ- فشػی  

11. Accidental اتفبقی- تصبدفی  

12. Accompany ّوشاّی کشدى 

13. Accomplish ثِ اتوبم سسبًذى-اًجبم دادى  

14. Accumulate اًجبضتي- جوغ کشدى  

15. Accumulated ِهتشاکن- اًجبضت  

16. Accumulation جوغ آٍسی- تجوغ  

17. Accused هتْن 

18. Achieve دست یبفتي-ثذست آٍسدى  

19. Acupuncture عت سَصًی 

20. Adaptability سبصگبسی 

21. Adequacy  (کبفی ثَدى)کفبیت  

22. Adjunct to ضویوِ-هالصم-الحبقی  

23. Administration هذیشیت 

24. Admissions پزیشش 

25. Admit پزیشفتي 

26. Adopt  پزیشفتي- قجَل کشدى  

27. Advent ظَْس 
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28. Adventure ِهبجشا- حبدث  

29. Adverse هغبیش-ًب هغلَة  

30. Advertise آگْی دادى- تجلیغ کشدى  

31. Advocate حوبیت کشدى- عشفذاسی کشدى  

32. Affect تبثیش داضتي 

33. Affluent فشاٍاى 

34. Affordable ِهقشٍى ثِ صشف 

35. Aggravate ٍخین ضذى-ثذتش ضذى  

36. Aggravation ٍخبهت 

37. Aggregate جوغ کشدى 

38. Agitate آضفتي 

39. Agreed پزیشفتِ ضذُ- هَسد قجَل  

40. Aligning with ّوشاُ ثَدى ثب 

41. Alleviate تسکیي دادى 

42. Allocate اختصبظ دادى 

43. Alter اصالح کشدى-تغییش دادى  

44. Amend اصالح کشدى 

45. Anomalous غیش ػبدی 

46. Anxiety اضغشاة 

47. Anxious هضغشة 

48. Apathy ثی احسبس 

49. Appeal جزة کشدى 

50. Appendices الحبقی-صایذ-آپبًذیس  

51. Application ُکبسثشد- استفبد  

52. Appreciate تطکش کشدى 
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53. Appreciation تطکش- قذسداًی  

54. Apprehend دسک کشدى 

55. Appropriacy تٌبست 

56. Appropriation اختصبظ ثَدجِ- ٍجِ اختصبصی  

57. Approve تبییذ کشدى 

58. Argue ثحث کشدى 

59. Aromatic هؼغش 

60. Arrange هشتت کشدى 

61. Assess اسصیبثی کشدى 

62. Assessment اسصیبثی 

63. Association استجبط- هجوغ  

64. Attend حضَس داضتي 

65. Attenuate ضؼیف کشدى 

66. Attraction ِجبرث 

67. Attributable to هشتجظ ثب 

68. Augment افضایص دادى 

69. Augmented هتشاکن 

70. Authentic هؼتجش 

71. Authorized هجبص 

72. Autopsy کبلجذ ضکبفی 

73. Aversion هخبلفت 

74. Avert دفغ کشدى 

75. Avoids اجتٌبة کشدى-دٍسی کشدى  

76. Banish دٍس کشدى-تجؼیذ کشدى  

77. Basis ِهجٌب-اسبس-پبی  

78. Beneficial سَدهٌذ-هفیذ  

79. Better off غٌی تش- داساتش  

80. Biopsy (ًوًَِ ثشداسی اص ثبفت صًذُ )ثیَپسی  

81. Boost تقَیت کشدى 
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82. Botany گیبّبى یک هٌغقِ-گیبُ ضٌبسی  

83. Calibration تٌظین کشدى-کبلیجشُ کشدى  

84. Call off صشف ًظش کشدى 

85. Capital پبیتخت 

86. Carry حول کشدى 

87. Cause ػلت 

88. Cease هتَقف کشدى 

89. Challenge چبلص 

90. Character هطخصِ-ٍیژگی- کبساکتش  

91. Check out تصفیِ حسبة 

92. Circulation چشخص 

93. Circumstances ضشایظ 

94. Classic کالسیک 

95. Clinically ثبلیٌی 

96. Collaborate هطبسکت 

97. Collaborative هطبسکتی 

98. Collect جوغ آٍسی کشدى 

99. Compensate ججشاى کشدى 

100. Competence ضبیستگی-صالحیت  
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Medical terminology 

 سیستن ػصجی ٍ اختالالت سفتبسی

 Stimulants -1  هحشک -1

 Anti-depressant -2  داسٍی ضذ افسشدگی  -2

 Anti-anxiety agent -3  ػبهل ضذ اضغشاة -3

 Lethargy -4  حبلتی اص گیجی -4

 Hemiballism -5  ط -5

 Euphoria -6  سشخَضی  -6

 Amnesia -7  اص دست دادى حبفظِ  -7
 Phobia -8  تشس ضذیذ -8

 Panic disorders -9  یک ًَع اختالل اضغشاثی ّوشاُ ثب تشس فشاٍاى -9

 Mania -10  سشخَضی  -10

 Delusion -11  تَّن -11

 Anxiety -12   ًگشاًی –احسبس تشس  -12

 Tremor -13  لشصش یب حشکت غیش اسادی -13

 Insomnia -14  ثی خَاثی -14

 Narcolepsy -15  حوالت هختصش ٍ غیشقبثل کٌتشل خَاة دس سٍص -15
 Paralysis -16  فلجی -16

 Dementia -17  دهبًس، صٍال ػقلی  -17

 Convulsion -18  تطٌج -18

 Sleep apnea -19  تَقف تٌفس دس خَاة  -19

 Dysthymia -20  ًَػی افسشدگی ضذیذ -20

 Hallucination -21  ٍّن ، خیبل -21

 

 :شیوه ی کلی پاسخ به سواالت درک مطلب

ٍقتی ثذاًیذ چِ ًَع سَالی هغشح ضذُ پبسخگَیی ثِ آى ثشایتبى ثسیبس . اثتذا سَال سا ثِ خَاًیذ تب ثب ًَع سَال آضٌب ضَیذ -1

 .آسبى هی گشدد
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 .کلوِ ّبی کلیذی سا دس سَال ٍ گضیٌِ ّب پیذا کٌیذ -2

 

 

 

 

 ثِ ػٌَاى کلوِ    (یؼٌی هیتَاى اص کلوبت ّن هؼٌیطبى استفبدُ کشد) ّیچ گبُ اص کلوبتی کِ قبثل هؼبدل سبصی ّستٌذ :نکته    

 . هثال اص افؼبل یب قیذ ّب یب صفبت.                کلیذی استفبدُ ًکٌیذ

 . کلوِ کلیذی سا دس هتي پیذا کٌیذ ٍ جولِ هشثَط ثِ آى سا ثخَاًیذ -3

 . سؼی کٌیذ دس ّش گضیٌِ یک کلوِ کلیذی پیذا کٌیذ ٍ دسستی گضیٌِ سا ثسٌجیذ: ًکتِ

 چِ گضیٌِ ّبیی اضتجبُ ّستٌذ؟. گضیٌِ ّبی اضتجبُ سا حزف کٌیذ -4

 .یؼٌی دس هتي دس هَسد آى صحجت ًطذُ است. گضیٌِ ای کِ دس هتي ًیست -1

 .گضیٌِ ای کِ دس هتي ّست ٍ ثب هتي هغبثقت داسد اهب جَاة سَال ًیست -2

 .گضیٌِ ای کِ ثب تَجِ ثِ اعالػبت هتي ًبدسست است -3

 دس ساثغِ ثب توبهی سَاالت ّیچ گبُ ثِ دًجبل گضیٌِ صحیح ًجبضیذ ثلکِ سؼی کٌیذ گضیٌِ ّبی اضتجبُ سا حزف ٍ دس آخش اص :نکته

 .دسستی گضیٌِ ثبقی هبًذُ هغوئي ضَیذ

 .صحیح  ًوی ثبضٌذ (ٍ ًِ ّویطِ)   اغلتگضیٌِ ّبیی کِ دس آًْب اص کلوبت تبکیذی استفبدُ ضذُ است:  نکته بسیار بسیار مهم

:کلمات تاکیدی  

 

 

 

Detail (statement) questions: 

:   به عنوان مثال. کلمه کلیدی کلمه یا عبارتی می باشد که میتوان آن را  به راحتی در مته پیدا کرد

 . 2500 یا 1999و یا سال یا اعداد مثل ..... اسامی خاص مثل اسم افراد شهر کشور و

 

 Never /Under no circumstances/ on no account/ 
Not at all 

 Only / exclusively/ just/ merely/ solely 
 Always/ whenever/  
 Sole/  
 Certainly/ definitely/ exclusively 
 Must  
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ثشای پبسخ ثِ . یکی اص سبدُ تشیي اًَاع سَاالتی کِ دس کٌکَس هغشح هیطَد سَاالتی ّستٌذ کِ دس هَسد جضئیبتی اص هتي هی ثبضٌذ

ایي ًَع سَال ّوبًٌذ ّوِ سَاالت اثتذا یک کلوِ کلیذی اًتخبة ٍ ثب سجَع ثِ هتي گضیٌِ ّبی ًبدسست سا حزف ٍ گضیٌِ صحیح سا 

یؼٌی اعالػبت هتي ثب کلوبت دیگشی ثیبى .  ای اص هتي استrestateدس ایي ًَع اص سَال گضیٌِ دسست اغلت . کٌیذ اًتخبة هی

 .ٍ ضوب ثبیذ گضیٌِ ای سا اًتخبة کٌیذ کِ اٍال دس هتي ثیبى ضذُ است ٍ دٍهب جَاة سَال است. ضذُ اًذ

 . ثلکِ ثبیذ ثب سَال ًیض هشتجظ ثبضذ. صشف ایٌکِ گضیٌِ ای دس هتي ٍجَد داضتِ ثبضذ ػلت دسستی آى ًیست: ًکتِ

 :صَست ایي سَاالت ثِ یکی اص اضکبل صیش ّستٌذ

 According to the passage, …………….. 
 ......عجق هتي   

 According to the passage, which of the following statement is true? 

 ثشاسبس هتي کذاهیک اص ػجبسات صیش صحیح است؟

 The author argues that----------? 

.....ًَیسٌذُ ثحث هیکٌذ کِ  

 The author mentions ----------- as an example of ---------.  

.اضبسُ هیکٌذ............ثِ ػٌَاى هثبلی اص............ًَیسٌذُ ثِ  

 Which statement best describes------------? 

سا ثْتش تَصیف هیکٌذ؟.........کذام گضیٌِ  

 It is stated in the passage that……. 

...............دس هتي گفتِ ضذُ کِ  

 It is mentioned in the passage that…… 

.........دس هتي اضبسُ ضذُ است کِ  

 Which of the following is stated in the passage? 

 کذام کضیٌِ دس هتي گفتِ ضذُ است؟

 The passage indicates that….. 

............هتي ًطبى هیذّذ کِ  

 

ٍفق ثبضیذم            
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 لغات بسیار مهم برای کنکور

1. Competent الیق 

2. Competition رقابت 

3. Competitive رقابتی 

4. Compiled جمع کردن-تالیف کردن-گرد آوردن  

5. Complacent خوشنود-راضی  

6. Complain of شکایت کردن از 

7. Complicate کردن پیچیده  

8. Complication عوارض 

9. Comprehensive جامع 

10. Compromise سازش کردن-مصالحه  

11. Compulsive اجباری 

12. Conceal پنهان کردن 

13. Conceivable قابل تصور 

14. Conceive باردار شدن-تصور کردن  

15. Concession واگذاری-اعطا  

16. Conclusive نهایی-قطعی  

17. Concurrent موافق 

18. Condemn  محکوم کردن-کردنتقبیح  

19. Condense خالصه کردن-متراکم کردن  

20. Condensed متراکم 

21. Conduct هدایت کردن 

22. Conduction رسانایی-هدایت  

23. Confer اعطا کردن-بخشیدن  

24. Confidence  اطمینان –اعتماد  

25. Confidential محرمانه 
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26. Confirm تایید کردن 

27. Confirmation تایید 

28. Conformity مطابقت 

29. Confound پریشان کردن-باطل کردن  

30. Congenital مادرزادی 

31. Congruence سازش-هماهنگی  

32. Connection ارتباط 

33. Consent موافقت-رضایت  

34. Conservative محافظه کار 

35. Constitute تشکیل دادن-تاسیس کردن  

36. Constrain تحمیل کردن-مجبور کردن  

37. Constraint محدودیت 

38. Construct ساختن 

39. Consultation مشورت 

40. Contain در بر داشتن-شامل بودن  

41. Containment کنترل کردن-محدود کردن  

42. Contaminate آلوده کردن 

43. Contend ادعا کردن 

44. Contest بحث-مناظره  

45. Continent قاره 

46. Contingent احتمالی-مشروط  

47. Contract قرارداد 

48. Contraction of انقباض 

49. Contrast مغایرت 

50. Contribute to کمک کردن به 

51. Contrive اختراع کردن -نقشه کشیدن-طرح ریزی کردن  
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52. Controversial بحث برانگیز 

53. Controversy جدال-بحث  

54. Convalescent بهبود 

55. Convention رسم-قرارداد  

56. Conventionalist پیرو آیین های قراردادی و رسمی 

57. Converse متضاد-معکوس  

58. Convey انتفال دادن 

59. Convictions محکومیت 

60. Convulsions تشنج 

61. Corpulent تنومند-فربه  

62. Correlation ارتباط 

63. Counteract عمل متقابل انجام دادن 

64. Cover پوشش دادن 

65. Critical حیاتی-مهم  

66. Crucial اساسی 

67. Curative شفا بخش 

68. Curb جلوگیری کردن-محدود کردن  

69. Cure درمان کردن-درمان  

70. Currently جاری به طور  

71. Curtails کاهش دادن 

72. Dawn طلوع 

73. Debilitate تضعیف کردن 

74. Decline کاهش یافتن 

75. Dedicate اختصاص دادن -اهدا کردن-وقف  

76. Defame بد نام کردن 

77. Definite قطعی-معین  




