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رتبه یک ارشد و دکتری کنکور وزارت بهداشت

مقدمه ناشر
کتابی که پیش رو دارید برای مخاطبین دو آزمون کارشناسی ارشد پزشکی و آزمون زبان
 mhleبیشترین استفاده را دارد .هرچند به گفته مولف این کتاب برای سایر آزمونها
نیز قابل استفاده است.
الزمه پاسخدهی به اکثر سواالت درس زبان آزمون ارشد پزشکی و آزمون mhle
دارا بودن دایره لغات وسیع و در عین حال دانستن معانی برخی لغات از دیدگاه
پزشکی است .به عنوان مثال واژهای مثل  compromiseبه معنی "سازش" است ولی
وقتی در متون پزشکی به عبارت immunocompromised patients symptoms
(به معنی :بیماران دارای عالئم نقص ایمنی) برمی خوریم دانستن معنی "سازش" هیچ
کمکی به ما نمیکند! بنابراین طی چند سال اخیر نیاز به یک گنجینه لغت مورد اعتماد
برای داوطلبان آزمونهای وزارت بهداشت احساس می شد که خوشبختانه جناب آقای
دکتر یوزی در این کار پیش قدم شدند.
علت نامگذاری کتاب  ۹۰پالس بدین معنی است که شما با همین کتاب کم حجم
میتوانید به باالی  ۹۰درصد سؤاالت بخش لغت پاسخ دهید .شاید بپرسید برای ۲۰
سؤال دیگر یعنی سؤاالت بخش درک مطلب چه کار کنیم؟
در پاسخ به شما توصیه میکنیم که دو کتاب دیگر به نامهای نود پالس (جلد
دوم) به منظور آشنایی با سؤاالت بخش درک مطلب و کتاب جعبه سیاه زبان ارشد
علوم پزشکی (سؤاالت کنکور  ۱۰سال اخیر) را به منظور تستزنی تهیه کنید.
از آنجایی كه در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سوال گرامر یا دستور
زبان طرح نمیشود و تمامی  40سوال شامل  20سوال درک مطلب ( 4متن) و  20سوال
واژگان ( )vocabularyمیباشد ،به یقین تسلط بر لغات زبان عمومی و تخصصی این
کتاب در کنار دو کتاب گفته شده میتواند شما را در کسب درصد  80تا  %100یاری
کند .همچنان که مولف همین کتاب در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ،با
دایره لغات کمتر از این کتاب ،درصد درس زبان خود را به باالی  95درصد و کسب
نمره  MHLE100و نمره  MSRT100رسانده است.
دکتر هادی طغیانی  -دکتر منیره ملکی
elmisana@gmail.com

مقدمهمؤلف
امروزه ،اگر فردی بخواهد در هر رشتهای تحصیل کند یا حتی در زندگی موفق باشد،
دانستن زبان انگلیسی یک ضرورت به شمار می آید چرا که یکی از راههای ورود
به عرصه علم و دانش و کسب موفقیتهای باالتر شرکت در آزمونهای مربوط به
کارشناسی ارشد در رشتههای مختلف میباشد ،این موفقیت در چند سال اخیر به
یک جو رقابتی تبدیل شده است که دانشجویان عزیز دنبال منابعی مفید و تضمینی
میباشند که بتوانند غیر از قبولی در مقطع کارشناسی ارشد سطح زبان خود را برای
همیشه ارتقاء دهند .کتاب حاضر که ویرایش سوم کتاب  90پالس میباشد ،براساس
ایده های شما عزیزان ،خالقیت های اساتید عزیز و همچنین احساس نیاز به موارد
جدید ،جمع آوری شده است.
پس از رایزنی و بحث با اساتید به این نتیجه رسیده شد که افراد با سطح زبان های
مختلف نباید مطالب یکسان بخوانند ،این ایده باعث شد که به تقسیم بندی کتاب
براساس مهارت افراد و درصدی که افراد نیاز دارند ،بپردازیم و کتاب حاضر به  4فصل
تقسیمبندی شد ،به طوری که از درصد  %35تا  %100را شامل میشود .بنابراین افرادی
که نیاز بیشتری به درصد زبان دارند می بایست تمام  4فصل را بخوانند و افرادی که در
حد پایین احساس نیاز میکنند فقط فصلهای اولیه را میخوانند .از این رو در ابتدای
هر فصل درصد احتمالی شما بعد از خواندن هر فصل آورده شده است .قابل ذکر است
محتوای مطالبی که در هر فصل آورده شده است کاری برنامهریزی شده بوده و براساس
مشورتهای علمی با اساتید مربوطه انجام گرفته شده است؛ بنابراین شما میتوانید با
خیال راحت به درصدهای نوشته شده در ابتدای هر فصل اطمینان حاصل کنید.
خالقیت بعدی که در این مجموعه انجام شده است ،تحلیل سواالت کنکور است ،شما
در اکثر کتابهای کنکور می بینید که سواالت کنکور را ترجمه کرده و در اختیار شما
قرار دادهاند ولی در این کتاب سواالت عالوه بر ترجمه ،تحلیل نیز شدهاند این کار
شبیه این است که شما در کالس زبان حضور داشته باشید و استاد کلمات و سواالت
را برایتان تحلیل کند که در یادگیری شما تأثیر بسزایی دارد .همچنین در ابتدای هر
فصل توضیحاتی در مورد آن فصل آورده شده است که توصیه میشود با دقت آنها
را مطالعه فرمایید.
لغات این کتاب فقط مخصوص کارشناسی ارشد نیست و برای آزمونهای زبان از جمله
 TOLIMO ،MSRT ،MHLEو  IELTSنیز بسیار مفید است ،و با خواندن آن یکبار
برای همیشه سطح واژگان خود را افزایش میدهید.
در ویرایش جدید به منظور راحتی خواندن لغات و تستها در فصلهای مختلف
تغییراتی ایجاد شده است این تغییرات عبارتند از:
 )۱در مثالهایی که برای هر لغت آورده شده است روی هر لغتی که ستاره باشد به
این معنی است که آن لغت جزو لغات کتاب در فصل  ۱است و شما قبلتر یا بعدتر،
آن لغت را میخوانید.
 )۲در فصل  ۱کتاب بعد از آموزش تعداد معینی از لغات ،قسمتی تحت عنوان
 Milestoneآورده شده است که حاوی نکات مهم مرتبط با آن قسمت است .در این
قسمتها اگر گفته شد که همه لغات را برای یک کلمه خاص حفظ نمائید ،حتما این
کار را انجام دهید زیرا آن لغت سؤال حتمی آزمون شماست.

 )۳در کنار هر تست سه ستاره وجود دارد که درجه سختی و آسانی تست را نشان
میدهد .یک ستاره ،دو ستاره و سه ستاره به ترتیب نشاندهنده آسان ،متوسط و
سخت میباشد.
 )۴در مقابل بعضی از کلمات لغاتی آورده شدهاند که خیلیها فکر میکنند مترادف
هستند ،اما توجه نمائید در مواردی که لغات مترادف با کلمه موردنظر شباهت دارد
به این معنی است که آن کلمه با لغت موردنظر شباهت دارد ،یا به لغت نزدیک است
و یا در یک مجموعه با لغت موردنظر هستند به طوری که حفظ کردن آنها با هم
آسانتر است.
در پایان از تالشهای بیشائبه کلیه همکاران و اساتید عزیز از جمله مدیریت محترم
موسسه علوم پزشکی سنا ،سرکار خانم دکتر ملکی جناب آقای دکتر طغیانی به خاطر
زحمات بیدریغشان در ویرایش و نشر این اثر قدردانی میکنم .همچنین از زحمات
روزافزون دکتر رضاپور ،دکتر عزیزی ،دکتر نصری ،مهندس حاتمی ،خانم زعفرانی و
خانم اکبری تشکر نموده و توفیق روزافزونشان را از خداوند متعال خواستارم.
از آنجایی که هیچ مجموعهای خالی از اشتباه نیست ،لذا از همه دانشجویان و اساتید
عزیز خواستارم که هرگونه اشکال علمی یا امالیی مشاهده شده در این کتاب را از
طریق ایمیل به اینجانب گزارش دهید تا در ویرایشهای بعدی کتاب بررسی و اصالح
شوند.
دکتر هادی یوزی
UZIIH@YAHOO.COM
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سواالت متداول مربوط به درس زبان
سواالت بخش زبان در کنکور ارشد علوم پزشکی چند سوال میباشد؟

•ســواالت بخــش زبــان  40ســوال اســت ،بــه طــوری کــه  20ســوال واژگان و  ۲۰ســوال درک مطلــب،
شــامل  4درک مطلــب کــه هــر کــدام  5ســوال دارد ،البتــه بعضــی ســالها  15ســوال از قســمت
واژگان  25ســؤال درک مطلــب مطــرح میشــود.

آیا نیاز به خواندن گرامر برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میباشد؟

•از بخــش گرامــر در ســواالت زبــان ســوالی طــرح نخواهــد شــد و نیــازی بــه خوانــدن گرامــر
نیســت زیــرا ســواالت فقــط شــامل لغــت و ردینــگ میباشــند.

آیــا ســواالت در رشــتههای مختلــف بــه یــک صــورت میباشــند؟ و ســطح ســواالت یکســان
هستند؟

•باتوجــه بــه زمــان آزمــون و نــوع رشــته کــه در چهارنوبــت برگ ـزار میشــود ،چهارنــوع ســوال
زبــان طــرح میشــود ،کــه شــامل صبــح پنجشــنبه ،عــر پنجشــنبه ،صبــح جمعــه و عــر جمعــه
میباشــد؛ ط ـراح متامــی ســواالت یــک نفــر میباشــد و ســواالت هــر نوبــت از نظــر ســختی و
آســانی مشــابه میباشــند لــذا تفاوتــی بیــن آنهــا وجــود نــدارد.

زمان سواالت بخش زبان چند دقیقه می باشد؟

•هر سوال  1دقیقه ،به طوری که برای  40سوال 40 ،دقیقه زمان درنظر گرفته شده است.

آیا بهرت نیست ابتدا رساغ درس زبان برویم و بعد درسهای دیگر را جواب دهیم؟
•ایــن کار کام ـاً اشــتباه اســت ،خیلیهــا اینــکار را انجــام دادنــد و وقتــی بــه ردینگهــا میرســند،
وقــت زیــادی رصف جوابگویــی بــه ردینگهــا میکننــد و از زمــان درسهایــی دیگــر غافــل
میشــوند و پــس از مراجعــه بــه درسهــای دیگــر دچــار اســرس میشــوند .بنابرایــن بهــر اســت
بــه هــان ترتیــب دفرتچــه بــه ســواالت پاســخ دهیــد ،همچنیــن بهــر اســت ابتــدا قســمت واژگان
را جــواب دهیــد و ســپس بخــش ردینــگ.

میگوینــد کــه از ســال  ۹۸بــه بعــد بایــد درس زبــان را حداقــل  ۲۵درصــد بزنیــم آیــا
ایــن موضــوع صحــت دارد؟
•بلــه ،شــا بایــد بـرای قبولــی درس زبــان را حداقــل  ۲۵درصــد بزنیــد پــس روی ایــن درس وقــت
مناســب بگذاریــد.

من قسمت واژگان را که حفظ میکنم رسیع یادم میروند چکار باید بکنم؟

•بــرای یادگیــری واژگان و مــرور آنهــا توصیــه میکنــم از نرمافــزار الیتــر کــه بــرروی همــه
گوش ـیها نصــب مــی شــود اســتفاده مناییــد ،لغــات را در نرماف ـزار تایــپ کنیــد و معنــی آنهــا
را بنویســید ب ـرای هــر روز هرتعــداد لغــت کــه مایــل هســتید انتقــال دهیــد .نرماف ـزار بــا یــک
برنامــه منظــم هــرروز لغــات جدیــد و لغاتــی کــه فرامــوش کردهایــد از شــا را میپرســد.
ایــن نرماف ـزار را در نــت یــا هرجــای دیگــری دانلــود کنیــد .ب ـرای نصــب نرماف ـزار الیتــر زبــان
انگلیســی بــر روی تلفــن هم ـراه خــود میتوانیــد بــه ســایت سناپزشــکی مراجعــه مناییــد.

برای پاسخ دهی به بخش ردینگ بهرت نیست ابتدا سواالت را بخوانیم؟

•اینــکار روش خوبیســت بــه رشطــی کــه بتوانیــد روی آن مســلط شــوید امــا توصیــه مــن ایــن
اســت کــه شــا همــه ســواالت را نخوانیــد و فقــط  2ســوال اول را بخوانیــد تــا هــدف نویســنده را
بیابیــد ســپس رشوع بــه خوانــدن ردینــگ کنیــد وقتــی جــواب آنهــا را یافتیــد دو ســوال بعــدی را
بخوانیــد و دوبــاره ردینــگ را بخوانیــد ،بــا ایــن کار هــم زمــان خــود را مدیریــت میکنیــد و هــم
در جوابدهــی دقتــی کافــی داریــد.
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مؤسسه علمی انتشاراتی

قبل از مطالعه کتاب توجه نمایید که واژگان مربوط به این فصل جز واژگان
ضروری و پایهای می باشند که از کتابهای مختلف گرفته شده است و به منظور
ایجاد تنوع و خالقیت جدید بعد از هر  10صفحه یک آزمون با پاسخ تشریحی
نیز آورده شده است ،توجه فرمایید که اگر در آزمون نمره کمتر از  5گرفتید نیاز
است که آن لغات را مرور کنید و اگر نمره شما بیشتر از  8شد شما می توانید
لغات جدید را شروع نمایید .عزیزان توجه فرمایید که اخیرا از لغات پایه سواالت
کمتر طرح میشود به جای آن از مترادفهای آنها استفاده میکنند ،بنابراین در
خانه شماره سوم لغات ،هرچند تعداد مترادف برای هرلغت نوشته شده است،
میبایست فرا بگیرید لغاتی که در مورد آنها مثال زده شده است ،نیاز به مثال
داشتند و حتما با دقت مثالها را بخوانید تا با طرز کار لغت در جمله و نوع سوال
آشنا شوید ،در مثالها سعی شده است که بیشترین شباهت را با سواالت کنکور
داشته باشند .بنابراین شما خیالتان راحت است که اگر آن کلمه در آزمون آورده
شود ،شباهت خیلی زیادی به مثال موجود خواهد داشت .همچنین لغاتی که دو
معنای مختلف دارند حتما هردو معنا را جداگانه حفظ نمایید ،به این نکته توجه
فرمایید که در سال  96و  ۹۷سه سوال شما از لغاتی بودند که معنی دوم آنها
مورد سوال واقع شده بود ،هیچ کلمه یا مثالی در این بخش بیهوده آورده نشده
است و سعی نمایید حتما به تمام موارد توجه خاص داشته باشید .برای خواندن
لغات بدون فراموشی میتوانید از «روش  8plusیا  »8+که روشی مفید برای حفظ
لغات است استفاده کنید .مطمئن باشید با خواندن این فصل حداقل شما قادر
خواهید بود که درصد  %35را کسب نمایید ،پس با خیال راحت و با اطمینان
کامل به حفظ کردن لغات بپردازید و اگر هدف شما درصدهای باالتر است
میتوانید سراغ فصلهای بعدی بروید ،پس با انرژی مضاعف و امید به درصد
باالی درس زبان برای داشتن رتبه تک رقمی شروع به مطالعه فصل یک نمایید.
در ادامه با نحوه حفظ لغات با استفاده از روش َایت پالس آشنا خواهید شد که
ابتکاری جدید میباشد.

آموزش استفاده از روش جدید پالس ایت ( )8plusبا مربع مرجع

حتما میدانید که تیک ایت نیز مانند روش الیتنر ،روشی است برای یادگیری زبان
البته کارایی خیلی زیاد ندارد .ولی روش پالس  8تفاوت اساسی از نظر کارکرد با آن
دارد ،به طوری که هرکدام براساس نظریه یک دانشمند طراحی شدهاند ،از آنجایی
که روش پالس  8ابتکاریتر و کاربردیتر است و کارکردن با آن خیلی سادهتر است
سعی شد ،با ابتکاری جدید ،در این کتاب از آن استفاده نماییم.
روش پالس  8که در اینجا برای شما معرفی میشود بر اساس یک الگوریتم
ساده ساخته شده است .این الگوریتم را روانشناس و فیلسوف آلمانی به
نام «هرمان ابینگهاوس» بیان کرده است که ماحصل آن نظریهی «منحنی
فراموشی» است .این روانشناس بر اساس منحنی فراموشی ،اثر «پرآموزی»
( )Overlearningرا مطرح کرد؛ به معنای یادگیری تا حد اشباع است .به این
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مفهوم که اگر برای حفظ کردن مطلبی تمرین کنید و این تمرین و تکرار بیشتر
از آن چیزی باشد که معموال مورد نیاز است ،شما در آن مطلب خاص پرآموزی
کرده اید .پرآموزی این اطمینان را برای فرد ایجاد میکند که امکان فراموشی و
از بین رفتن اطالعات تا  70درصد زمان مورد نظر فرد وجود ندارد ،بنابراین برای
آن  30درصد و تثبیت مطلب نیز باید روشی ابتکاری و الگوریتمی تعریف شود
که در اینجا معرفی شده است .با دنبال کردن دستورالعمل و راهنماییهای زیر
مطمئن باشید که هر لغت را برای همیشه حفظ خواهید کرد و فراموشی آن از
ذهن تقریبا غیرممکن است.

آموزش روش پالس  8برای حفظ لغات 90+

در روش  8plusبرای هر لغت هشت مربع وجود دارد و الزم است شما به ازای
هر بار مرور در آن عالمتی بزنید؛ و این کار را تا زدن هشت عالمت ادامه دهید.
میدانید که در روش تیک ایت برای عالمتگذاری از روش تیک و ضربدر
استفاده میکنند؛ یعنی شما در هر مرور اگر معنی لغت (مطلب جدید) را
میدانستید باید در مربع آن عالمت تیک بزنید و اگر معنای لغت را بلد نبودید
باید در خانه مربوطه عالمت
ضربدر بزنید.

ولی سوالی در روش تیک 8
همیشه وجود دارد؛ این است
که از کجا مطمنئ شویم بعد
از زدن هشت عالمت ،معنی
لغت را حفظ شدهایم؟
کامال واضح است که تعداد
تیکها نمایانگر میزان تسلط
و یادگیری شماست .بخاطر
همین ضعف در این روش ،در
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روش پالس  8یک راهکار خیلی خالقانهای ایجاد شد که قرار دادن یک مربع
اضافه کنار هر لغت است و میزان اطمینان شما را میسنجد که خود دو بخش
دارد که در ادامه توضیح داده میشود.
یک سوال ساده این است که در روش تیک  8معمولی بعد از آنکه  8مربع
عالمت تیک داشتند و هنوز شما نتوانید معنای آن را حدس بزنید تیکهای
مربوط به مرور نهم و دهم را در کدام مربع عالمت (تیک یا ضربدر) بزنیم؟
احتماال شما هم حدس زده اید که باید از مداد و پاک کن استفاده میکردید.
برای مثال در روز نهم باید یکی از “ضربدر”ها را پاک کنیم و عالمت تیک قرار
میدادیم .اما اینگونه عالمتگذاری وقت گیر و دردسرساز است و تقریبا هیچ
دانشجویی را سراغ ندارم با این روش تا آخر لغات پیش رفته باشد.

راهکار پیشنهادی و در روش پالس ۸

پیشنهاد ما برای استفاده از کتاب « »90+روش عالمتگذاری مثبت و منفی است.
یعنی برای وقتی که معنی واژه را درست حدس زدید عالمت مثبت ( )+قرار دهید
و اگر معنی واژه را بلد نبودید عالمت منفی ( )-بگذارید .به همین خاطر است که
این روش به ایت پالس یا  8+نامگذاری شده است.

مزیت عالمتگذاری به سبک مثبت و منفی این است که شما نیاز به استفاده
از پاک کن و الزاما مداد ندارید .یعنی وقتی مثال در مرور نهم خواستید عالمت
منفی ( )-را به مثبت ( )+تبدیل کنید کافی است یک خط کوتاه عمودی بر روی
منفی بکشد تا به  +تغییر کند.

یک نکته مهم:

ممکن است شما این ایده را مطرح کنید که بعد از  8روز که دوباره شروع به
مرورکردید و همه عالمتها هم مثبت شدند باز نیاز دارید که آن واژه را مرور کنید؛
برای مرور بعدی زمانی که کل 8خانه عالمت مثبت داشتند ،شما این بار یک خط
عمودی دیگر به هرخانه اضافه خواهید کرد(،به لغت  monotonousدر شکل باال
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توجه فرمایید) با این روش میتوانید به جای  8مرور  16مرور و یا حتی 24مرور
با کشیدن سه خط ،داشته باشید( ،شما باید حداقل  8مرور و  8عالمت  +برای
هر لغت داشته باشید ) یعنی تا جایی که احساس کردید واژه را حفظ کردهاید.

مربع مرجع:

اگر توجه کرده باشید کنار هر لغت یک مربع وجود دارد که با فلش در شکل باال
نشان داده شده است .این مربع به اسم مربع مرجع اسمگذاری میشود؛ این
مربع دو کاربرد مهم دارد :این مربع در واقع نشان میدهد که آیا شما توانستهاید
لغت را بعد از پرکردن  8مربع به صورت عالمت  +حفظ نمایید یا نه و کاربرد دیگر آن
برای مرور قبل کنکور است .در واقع این مربع است که روش نمودار فراموشی که
توضیح داده شد را تثبیت مینماید .روش کار با آن به این صورت است که زمانی
که  8خانه مربوط به هر لغت عالمت مثبت گرفتند (ممکن است کسی زمان زیاد
داشته باشد و بخواهد هر خانه دوتا خط عمودی داشته باشد) شما در داخل
مربع مرجع یک خط مورب یا کج (به عنوان قطر مربع) می کشید .توجه نمایید
که فقط یک خط می کشید .به شکل زیر توجه نمایید:همچنان که مشاهده
میکنید لغاتی فقط خط دار شده اند که  8مربع آنها با عالمت  +پر شدهاند.

مرور قبل از کنکور:

یکی از دغدغههای بچهها همیشه قبل از کنکور ،فراموشی لغات است و نگران
این هستند که آیا مطالبی که یاد گرفتند ،به یاد دارند یا نه .بنابراین در شکل
قبلی مشاهده فرمودید که شما در صورت حفظ یک لغت و اطمینان از حفظ آن
یک خط مورب در داخل مربع مرجع جلوی هر لغت میکشیدید.
روش کار برای مرور قبل از کنکور به این صورت است شما قبل از کنکور
(بستگی به زمان و سرعت خواندن شما ممکن است  10روز یا  20روز قبل از
کنکور باشد ).که شروع به مرور کلماتی مینمایید که در مربع جلوی آنها خط
مورب دارند( ،لغاتی که خط مورب ندارند باید آنقدر در طول روز مرور شوند که
خط مورب بگیرند) ،سپس هرکدام از لغات را توانستید به یاد بیاورید یک خط
مورب دیگر (تبدیل به عالمت ضربدر شود) به صورت شکل زیر در داخل آن مربع
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میکشید ،و اگر آن لغت را بلد نبودید هیچ خط جدیدی داخل مربع نمیکشید!
و فردا دوباره آن را باید بخوانید ،بنابراین شما قبل از کنکور باید تمامی مربعهای
جلوی هرکلمه و مربع مرجع را پر کرده باشید(مربع مرجع به صورت ضربدر و
مربعهای  8تایی به صورت عالمت  +میباشند) ،همانطور که میبینید لغاتی که
هنوز  8مربع آنها تکمیل نشدهاند مربع مرجع هیچ خطی ندارد.
وقتی به این مرحله رسیدید کار شما به پایان میرسد و شما اطمینان  ٪100از
روش و کار خود خواهید داشت و هیچ وقت نگران فراموشی آن لغات نخواهید بود.

این روش شاید در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسد و شما تصور کنید که
با انجام دادن آن زمان زیادی از دست برود و حتی ممکن است سر در گم شوید،
مطمئن باشید با خواندن چند صفحه از کتاب و استفاده از این روش هم لذت
خواهید برد و هم با یک برنامه ذهنی خوب از حفظ لغت در آینده مطمئن خواهید
بود.
جمعبندی روش استفاده از پالس :۸
مرحله  :1شما باید  8خانه مربوط به هر لغت را مثبت دار کنید.
مرحله  :2به عنوان فیلتر و خروجی هر لغت شما باید در مربع مرجع یک خط
مورب بکشید.
مرحله نهایی و مرور :در این مرحله شما در صورت تایید و نهایی شدن یادگیری
خط مورب مربع مرجع را تبدیل به ضربدر میکنید.

با این کار مطمنئ باشید آن لغت برای همیشه در ذهن شام باقی خواهد ماند.

قابل ذکر است که این روش از ابتکارات جدید این کتاب و موسسه میباشد،
بنابراین از اساتید و موسسات دیگر تقاضا میشود در صورت الگو برداری از این
روش ،با ذکر منبع در حفظ امانت کوشا باشید.
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prophylactic
offensive
contract

devour

valiant

rife
conflict
in charge of

nix
result in

convention
reflection
substitute
nurture
aesthetics
maid
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پیشگویی کننده
 آزار دهنده،رنجاننده
Aggressive
 گرفتن.3، منقبض شدن.2 ،قرارداد.1
)(بیماری
E.g. If you contracted an illness go
to doctor at once.
با ولع خوردن
E.g. It was a horrid sight to see the
lion devour the deer.
شجاع
Brave, courage, gallant, intrepid ≠
timid, coward.
)...شایع(بیماری یا جنگ و
rife ,rampant, prevalent, widespread
مشاجره کردن
Struggle
مسئول کاری بودن
Responsible for
E.g. You are in charge of learning
all this words.
 متوقف کردن،جلوگیری کردن
Stop, prevent, hinder
باعث شدن
E.g. Eating too much fast food can
result in heart attack.
مرسوم
Custom
انعکاس
Replication
جانشین کردن
 تربیت،پرورش دادن
Tortureشکنجه دادن
زیبایی شناسی
 دوشیزه،پیش خدمت زن
Matron waitress, servant.

مؤسسه علمی انتشاراتی
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radiate
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تابیدن

E.g. One study proved that the
possibility of hurting to sperm could
be caused by even small radiation
generated by the computer
conceive
manifest
consistent, consistency
meanwhile

 تصور کردن،درک کردن
Perceive, decipher.
اشکار کردن
Reveal, disclose, divulge.
همیشگی
Permanent ≠ temporary.
در ضمن

mice

موشها
Plural of mouse.

womb
rub

appetite

constipated
dizzy

 زهدان،رحم
Fetus, embryo, uterus ()جنین
) مالیدن (روغن و دیگر مایعات
E.g. Doctor suggested that rub an
ointment* on my hand and try not
to spend much time in front of sun.
اشتها
E.g. Lack of appetite hamper* his
recovery from illness, so he was
given a drug to stimulate his appetite.
یبوست
Diarrhea اسهال
گیجی
E.g. After the car accident, the
patient suffered feeling dizzy and a
loss of sensation in her feet

call off
spot
lump
rash

به تعویق انداختن
Postpone, put off, and delay.
خال
Acne آ کنه, freckle کک و مک, rash کهیر
قلنبه شدن پوست بخاطر ضربه
 کوفته شدنBruise
 کهیر.2 عجول.1
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pension

vigilant
myriad

spare
purblind

covert
congestion
emerge

midwife
colic
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حقوق بازنشستگی
Passionate مهربانی کردن, petition
درخواست.
هوشیار
بیشمار
E.g. Myriad of people are going
to fasting this current Ramadan
month.
بخشیدن
Spare key/tire  الستیک یدکی/کلید
 نیمه بینا،کم سو
Near sight نزدیک بین, long sighted
دور بین.
مخفی
≠ overt
 پرخونی،تراکم
Aggregate, congregate=جمع شدن
ظاهر شدن
Merge ترکیب شدن
E.g. The capillaries emerge from
Arteries and divided to small tracts
called arterioles.
ماما
Obstetrician, midwifery ()مامایی.
قولنج
E.g. The pain of renal colic is due
to obstruction* of urinary flow,
with subsequent* increasing wall
tension in the urinary tract.

Auscultation, hearing

 حس شنوایی،سمع
Sight بینایی,tactualالمسه
olfaction(smell) بویایی, tasteچشایی

Impulse

بدون فکر عمل کردن

Obsess

وسواس داشتن
Obsession عقده

passages

 متن.2  بافت.1

