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 Annu & Enni yسال
 Bene & Bonyنفع
 Bi yدو
 Cise yبرش
 Cideyکشتن
 Circ yاطراف
 Clud, Clos & Clus yبسته
 Gno-Gni-Knoyشناختن
 Cor-couryقلب
 Corpyبدن
Dorm yخواب
 Euyخوب
 Fec,Ficyاثر ،تاثیر
 Fin yپایان ،محدوده
 Flexyخمیدگی
 Grad, Gred & Gressyدرجه ،قدم
 Hab,Hav yمستقر شدن
 HEMI & SEMI yنصفه و نیمه
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22
 Hum yخاک
22
 Intelyهوش و تفکر
22
 Leg yقانون
23
 Liber & Liver yرها و آزاد
23
 Put yتفکر و محاسبه
23
 ple yاضافه کردن ،کامل کردن
23
 Part، Portion yبخش
24
 Prim yاول و ابتدا
24
 Sat yکافی
24
 Sim yشباهت
25
 ST yثبات و بیحرکتی
26
 Sur yباال
 Tact, Tang, Tag & Tingyتماس و نزدیکی و قریبالوقوع بود ن 26
26
 Ten, Tent, Tain & Tinu yفراگیر ،ماندگار
27
 Tempoyزمان
27
 Tendyحیطه موردعالقه
27
 Transyتغییر
28
 Tractyکشیدن
28
 Vis & Vid yدیدن
29
 Viv & Vita yزنده وزندگی
29
 Vinc & Vict yشکست
29
 Vokyتحریک
30
 Vacyخالی
30
 Valyارزش
30
 Venyرخ دادن
31
 wryنادرست و خراب ،ناصاف

ف
فصل دوم :لیست کامل لغات ضروری در قالب کلمات متراد 
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 آشنایی با ضروریترین افعال دو کلمهای و اصطالحات پرکاربر د:فصل سوم

Becomey y
Bringy y
Cally y
Comey y
Cut y y
Dealy y
Endy y
Findy y
		
Gety y
Givey y
Growthy y
Hand y y
Havey y
Keepy y
Look y y
Pass y y
Point y y
Put y y
Rule y y
Run y y
Sety y
Take y y
Turn y y
Welcomedy y

فصل چهارم :لغات آزمون های گذشته به صورت متن به متن
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if you want something you've
never had,then you've got to do
something you've never done

 باید،اگر طالب چیزی هستید که قبال نداشتید
طوری تالش کنید که قبال نکرده اید

فصل اول
Etymology of Medical Words

آمـوزش حفظ لغات پرکاربرد
درآزمونهای وزارت بهداشت
بر اساس:

ریشهشناسیماریاموبستر

«روش قاطع و برتر حفظ لغات پرکاربرد

مطـــابـق نتایج تحقیـقات دانشـگاهـی»

مقدمه :

بــا توجــه بــه تجربــه اینجانــب و آنچــه طــی ســالها تدریــس
آموخت ـهام بهتریــن روش بــرای تثبیــت لغــات زبــان انگلیســی در
ذهــن ،خصوصـا ً بــرای کســانی کــه قصــد دارنــد زبــان را بــه جهــت
تواناییهــای درک مطلــب یــاد بگیرنــد ،آشــنایی و بهرهگیــری از

ریشــه کلمــات اســت که شــدیدا ً بــه یادگیــری معنــادار(Meaningful

) Learningو ثبــات معانــی لغــات در ذهــن پرمشــغله دانشــجویان
کمــک میکنــد .دلیــل تمرکــز برریشــه شناســی ،توجــه و دقــت بــه
ریشــه کلمــات و ارتبــاط دادن کلمــات جدیــد بــه کلمــات قدیمــی
تثبیتشــده در ذهــن اســت.
هنـدبوک جـامع لغـات و اصطالحات زبـان کارشناسی ارشد

مثـا ً ممکــن اســت شــما در مواجهــه بــا  6کلمــه ذیــل هیــچ ارتباطــی
بیــن آنهــا نبینیــد و یــا از درک معنــای بعضــی از آنهــا عاجــز
باشــید و یــا حتــی اگــر معانــی آنهــا را حفــظ کنیــد ،نگهداشــتن
آنهــا در حافظــه درازمــدت تتــان دشــوار باشــد ،امــا اگــر بدانیــد
کــه همــه ایــن کلمــات یــک ریشــه مشــترک دارنــد ،مشــکل حــل
میشــود:
Simultaneous

Similitude

Simulation

Assimilate

Same

Resemblance

ریشــه همــه کلمــات فــوق »  « simاســت کــه درواقــع برگرفتــه از
کلمــه» «sameبــه معنــی « مشــابه » اســت .حــال شــما بــا ایجــاد یــک
رابطــه بیــن ایــن دو یعنــی (معنــی کلمــات ذیــل و معنــی ریشــه)
خواهیــد توانســت رابطــه و معنــای آنهــا را بــرای همیشــه در
ذهــن خــود نگهداریــد.
شباهت

Sim,sem,sam

شباهت

Similitude

دارای زمان مشابه

Simultaneous

شباهت

Resemblance

مشابه
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Same

همشکل و هم رنگ جماعت

Assimilate

شبیه سازی

Simulation

شدن

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ســایر کلماتــی کــه دارای ایــن ریشــه
هســتند میتوانیــد بــه صفحــه  25مراجعــه نماییــد.
در ادامــه و در فصــل اول کتــاب شــما بــا تمامــی ریشـههای مربــوط
بــه کلمــات پرکاربــرد آزمونهــای وزارت بهداشــت آشــنا خواهیــد
شــد و قــادر خواهیــد بــود در مدتزمــان کوتاهــی بــدون تحمــل و
و معنــادار در ذهــن خــود تثبیــت نماییــد و از شــر حفــظ کــردن
لغــات بــرای همیشــه خــاص شــوید.

آمـوزش حفظ لغات پرکاربرد در آزمونهای وزارت بهداشت

عــذاب کشــیدن دامنــه وســیعی از کلمــات را بــا ایــن روش جــذاب
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سال

Annu & Enni

ساالنه

Per Annum

سالگرد

Anniversary

هر دو سال یکبار

Biennial

هر چهار سال یکبار

Quadrennial

ساالنه

Annual

بــه رابطــه معنایــی بیــن ریشــههای فــوق و معنــی کلمــات دقــت
کنیــد تــا بــرای همیشــه در حافظــه شــما باقــی بمانــد
هنـدبوک جـامع لغـات و اصطالحات زبـان کارشناسی ارشد

نفع

Bene & Bon

سود،مزیت

Benefit

سودمند

Beneficial

فرد مفید ،بانی خیر

Benefactor

خیرخواه ،خیر اندیش

Benevolent

انعام و سود

Bonus

خوش خیم(تومور)

benign

خوش خیمی

benignity

Bi

عضله دو سر بازو

Biceps

دوچرخه

Bicycle

هر دو سال یکبار
دارای دو کانون یا مرکز
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دو

Biennial
Bifocal

فصل دوم
لیست کامل لغات ضروری
در قالب کلمات مترادف و معانی تخصصی
در آزمون زبان ارشد علوم پزشکی

»معجزه حافظه تکرار کردن است«
“نحوه استفاده از روش ابینگ هاوس برای حفظ بدون فراموشی لغات”

هنـدبوک جـامع لغـات و اصطالحات زبـان کارشناسی ارشد

منحنی فراموشــی توسط روانشناس آلمانی هرمان ابینگ هاوس در سال
 ۱۸۸۵معرفی شد .او دریافت که بخش بزرگی از حفظیات انسان درهمان
بیســت دقیقه اول یاد گیری از یاد می رود  .بعد از یک ســاعت شــخص
تقریبا نصف حفظیاتش رافراموش می کند و بعد از  24ســاعت دو ســوم
یادگرفتهها از خاطر می روند .او این نتایج را روی نمودار نشــان داد و این
نمودارها یا منحنی ها همان چیزهایی هســتند کــه ما امروز به نام منحنی
فراموشــی ابینگ هاوس می شناسیم .سه سال ابینگ هاوس آزمایشاتش را
تکرار کرد و نتایج مشابهی را به دست آورد.
همانطــور که در نمودار می بینید بعد از بیســت دقیقــه فقط  60درصد
مطالب در یاد مانده اند و با گذشت یک ساعت  44درصد مطالبی که یاد
گرفته ایم در خاطر می ماند .شــش روز بعد ،فقط  25درصد اطالعات به
ً
خاطر مانده است و پس از 31روز  ،حدودا  20درصد اطالعات در خاطر
مانده است و این بیست درصد تقریبا ثابت باقی می ماند.

باتوجه به یافته های ابینگ هاوس بیشترین میزان فراموشی (70درصد)
34

روانشناســان دیگر پس از او تأیید کرده اند که منحنی فراموشــی در مورد
بسیاری موضوعات ،صادق اســت .برخی تحقیقات نشان داده که شیب
منحنی فراموشــی در مورد مطالبی که به خوبی آموخته شده اند ،به تدریج
به صفر نزدیک می شــود ،بدین معنی که فراموشــی دیگر اتفاق نمی افتد.
در نمودار یادگیری با مرورهای متوالی ،می بینیم که هرچه تعداد مرورهای
ی که
بعدی بیشتر می شود ،شیب فراموشی کمتر و کمتر می شود ،به طور 
ً
ی هشتم ،این شــیب تقریبا از بین میرود و یادگیری،
پس از مرور مرحله 
ماندگار می شــود .در روش  8+برای هر لغت 8خانه وجود دارد که نشان
ً
دهنده 8بار مرور هر لغت می باشــد وعمال پس از  60روز و  8بار مرور
یک مطلب ،امکان فراموشــی به زیر صفر می ر سد ،مثل اینکه شما اسم
خودتان را بخواهید از یاد ببرید.

لیسـت کـامـل لغـات ضـروری در قالـب کلمـات مترادف

در  24تا  48ساعت نخست اتفاق می افتد پس مهم ترین زمان ها 
ی
مرور همان  48ســاعت اولیه اســت .مرور بالفاصله مطالب خوانده
شده ،تاثیر به ســزایی در تثبیت مطالب و جلوگیری از فراموشی آنها دارد.
ی مطالب هر درس درنظر گرفته اید را
 10تــا  20دقیقه از زمانی را که بــرا 
صرف مرور مطالب خوانده شــده در همان جلســه کنید،تعجب خواهید
کــرد از اینکه مقداری از مطالب را در همان دقایق اولیه فراموش کرده اید.
ابینگ هاوس همچنین آزمود که هنگام فراموشــی آیتم های جدول در این
فواصل زمانی ،برای یادگیری مجدد آنها چقدر زمان الزم اســت .با انجام
ً
این آزمایش توســط جداول متعدد ،وی دریافت که نرخ فراموشی نسبتا
ً
یکنواخت و نه ثابت اســت ،به عبارت دیگر فراموشی در ابتدا نسبتا
سریع اتفاق می افتد و به تدریج کمتر می شود.

دقت کنید اگر برای خواندن مطلبی بار اول شــما  1ساعت وقت بگذارید
در مرور هشتم کمتر از  15دقیقه از شما وقت می گیرد! لذا فکر نکنید قرار
هســت همه مطلب را دوباره از اول بخوانیــد ونیاز به فرصت زیادی دارد.
این نکته را بایــد مدنظر بگیرید که تنها راه حفظ اطالعات و انتقال آنها از
حافظه کوتاه مدت به بلند مدت مرور و تکرار فراوان اســت و مغز از این
35

الگوریتم ساده استفاده می کند تا تصمیم بگیرد چه اطالعاتی را نگه داشته
و نسبت به چه اطالعاتی بی توجه باشد.

و اما روش استفاده از روش :8+
مرور لغات به این صورت باید انجام شود:
مرور اول :روز اول
یعنی حدود نیم ساعت پس از خواندن لغت آن را مرور و درصورتی که آن
را بلــد بودید عالمت ( )+و در صورت بلد نبودن عالمت ( )-در خانه اول
می گذارید.
هنـدبوک جـامع لغـات و اصطالحات زبـان کارشناسی ارشد

مروردوم :روز دوم
مرور سوم :روز سوم
مرور چهارم :هفته اول
مرور پنجم :هفته دوم
مرور ششم :هفته سوم
مرور هفتم :ماه اول
مرور هشتم :ماه دوم
همانند توضیحی که برای مورد اول داده شــد براســاس زمان های مرتبط
بــا هر خانه آن را مــرور کرده و در صورت بلد بــودن ( )+و بلد نبودن (–)
بگذارید.
اگــر هر 8خانه با عالمت ( )+پر شــد حال در کنــار لغت عالمت رنگی
بگذارید که نشــان دهد یادگیری این لغت به طور کامل انجام شده است
و در صورتی که یک خانه یا بیشــتر عالمت ( )-دارند باید مرورهای خود
را در مجــددا از خانه اول طبق زمان های قبلی انجام داده بدین صورت که
مرور نهم مجدد از خانه اول آغاز می شــود ،مرور دهم در خانه دوم،مرور
یازدهم درخانه سوم .و...
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یعنی کل مراحل از ابتدا آغاز می شــود و به منزله این است که لغت فوق برای
اولین بار خوانده شده است و کل 8خانه را مجددا تکمیل کرده و عالمت های
منفی ( )-به مثبت ( )+تبدیل می شوند و این کار تا پایان پر شدن هر 8خانه با
عالمت ( )+انجام می شود.

irregular, atypical, unconventional

Abnormal
+ + + - + + +

terminate pregnancy

Abort
+ + + + +

غیر طبیعی
سقط کردن
آبسه
responsible for

Account for

مسئول چیزی بودن ،باعث شدن
هنـدبوک جـامع لغـات و اصطالحات زبـان کارشناسی ارشد

aggregate, collect, pile up, add up

تجمع کردن
precision, subtlety

Accumulate
Accuracy

لیسـت کـامـل لغـات ضـروری در قالـب کلمـات مترادف

boil

Abscess

دقت
دقیق

precise, subtle

implement, perform, undertake, carry
out

Accurate
Accomplish

انجام دادن

approve, affirm, verify

تائید کردن
compatible

Adaptable

extra, further , excess

Additional

sufficiency

Adequacy

سازگار
اضافی
کفایت

Acknowledge
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Abnormal

irregular, atypical, unconventional

غیر طبیعی
Abort

Abscess

Account for

terminate pregnancy

سقط کردن
boil

آبسه
responsible for

Accumulate
Accuracy

aggregate, collect, pile up, add up

تجمع کردن
precision, subtlety

دقت
Accurate
Accomplish

precise, subtle

دقیق

implement, perform, undertake, carry out

هنـدبوک جـامع لغـات و اصطالحات زبـان کارشناسی ارشد

 باعث شدن،مسئول چیزی بودن

انجام دادن

Acknowledge

approve, affirm, verify

تائید کردن

Adaptable

compatible

Additional

extra, further , excess

Adequacy

sufficiency

سازگار
اضافی
کفایت
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Adequate

sufficient

Advances

developments

Advocate

support, favor, biased toward

پیشرفتها
طرفداری کردن

Affinity

relationship, rapport

Affluent

wealthy, well off, well to do

Allied

unified, united, integrated

Allied to

related to,connected with

Alleged

claimed

 وابستگی،نزدیکی
 مرفه،ثروتمند
متحد و یکپارچه
مرتبط با
 منسوب به،ادعا شده

Ambiguity

vagueness

Anecdotal

not necessarily reliable

Apathetic

uninterested

Application
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کافی

ابهام
 بدون سند،روایی
بیعالقه و بیتفاوت
indication, usage

کاربرد

فصل سوم

آشنایی با ضروریترین
افعال دو کلمهای
و اصطالحات پرکاربرد
در آزمون زبان ارشد علوم پزشکی

Become
پریشان شدن

Become distressed

•Many people with high numbers of events do not become ill or
distressed.

بســیاری از افــراد کــه دچــار تعــداد بــاالی حــوادث میشــوند بــه بیمــاری
یــا پریشــانی دچــار نمیشــوند.
عصر پنج شنبه متن اول 95 -94

پاسخگو بودن

Become responsive to

•It is stated in the passage that the cells become responsive to
هندبوک جامع لغات و اصطالحات زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی

chemotherapy.

درمتــن بیــان می شــود کــه ســلول ها بــه شــيمي درمانــي پاســخ مثبــت
میدهنــد.
جمعه صبح  94 – 93سوال پنجم

ترسیدن

Become afraid of

•People may become so afraid of losing their lucrative reward.

افــراد ممکــن اســت بــه خاطــر از دســت دادن پــاداش ســودمند ،خیلــی
بترســند.
عصر جمعه 92 – 91متن اول

عفونی شدن با چیزی

Become infected with

•If people become infected with the avian flu virus …….

اگر افراد به ویروس آنفوالنزای پرندگان مبتال شوند....
جمعه صبح90 – 89متن چهارم

غیر فعال شدن

Become inactive

•Each time a muscle contracts, receptors become inactive.

هــر بــار کــه یــک ماهیچــه منقبــض میشــود گیرندههــا غیــر فعــال
می گردند.
عصر پنج شنبه 89 – 88سواالت 15

به پروسه متداول تبدیل شدن

Become a common procedure

•Nowadays, it has become a common procedure to use laser.

امروزه ،استفاده از لیزر پروسه رایجی شده است.
صبح پنج شنبه88 - 87تست لغت سوال 4

100

غیر قابل تصور شدن

Become as unthinkable

•Biology has become as unthinkable without genetic techniques.

بیولوژی بدون تکنیک های ژنتیک غیر قابل تصور شده است.
صبح پنج شنبه 87-86متن اول

تبدیل به بیماری شدن

Become an illness

•Anxiety becomes an illness only when the symptoms persist.

اضطــراب تنهــا وقتــی بــه یــک بیمــاری تبدیــل میشــود ،کــه عالئــم آن
مقاومــت کننــد.
صبح پنجشنبه  85 – 84متن دوم

دچار احتقان شدن

Become congested

اگر بینی یا سینوسهای شما دچار احتقان بشود ......
صبح پنج شنبه  95 -94تست لغت سوال 21

آشنایی با ضروریترین افعال دوکلمهای و اصطالحات پرکاربرد

•If your nose or sinuses become congested....
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Bring
باعث شدن

Bring about

•Excess use of sugar can bring about behavioral changes.

مصرف اضافی قند میتواند باعث تغییرات رفتاری شود.
صبح پنج شنبه متن دوم  89- 88سوال 10

Bring about
•Sugar over-consumption definitely brings about acid oversecretion.

مصــرف بیــش از حــد قنــد قطعــا ًُ باعــث ترشــح اضافــی اســید معــده
هندبوک جامع لغات و اصطالحات زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی

می شــود.
صبح پنج شنبه متن دوم  89- 88سوال 10

Bring about
•Diabetes often causes youngsters to lose weight, and bring
about a filling out of the waistline.

دیابــت باعــث میشــود جــوان ترهــا وزن از دســت بدهنــد ،و باعــث
بوجــود آمــدن چربــی دور شــکم میشــود.
ثروت به بار آوردن

عصر جمعه متن سوم 94-95

bring in

•Herbal treatments, as the most popular form of
complementary medicine, are highly lucrative in the
international marketplace; and bring in a lot of money.

درمانهــای گیاهــی بعنــوان معروف تریــن شــکل پزشــکی مکمــل در
بازارهــای بین المللــی بســیار ســودمند هســتند ،و ثــروت زیــادی را
بــه همــراه می آورنــد.

به ذهن آوردن
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صبح پنج شنبه 92 – 91تست لغت سوال 12

Bring to mind

•The word trauma brings to mind the effects of such major
events as war, kidnapping, abuse, or similar assaults.

واژه ترومــا (آســیب) ،اثــرات حــوادث مهمــي ماننــد جنــگ ،آدم ربايــي،
ســوء اســتفاده يــا حملههــای مشــابه را بــه ذهــن یــادآور می شــود.
صبح پنج شنبه متن چهارم 91 – 90

در کنار هم آوردن

Bring to gether

•The PIND brings together in one place scientists and clinician
Physicians from diverse disciplines and perspectives.

موسســه  ،PINDدانشــمندان و پزشــکان بالینــی را از رشــتهها و
ديدگاهــای مختلــف در يک جــا گردهــم مــیآورد.
آشنایی با ضروریترین افعال دوکلمهای و اصطالحات پرکاربرد

عصر جمعه  93 - 92متن دوم
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Call
ممکن است نامیده شود

May be called

•Hypnosis is a state allied to sleep; it may be called an
artificial sleep.

هیپنوتیــزم وضعیتــی مربــوط بــه خــواب اســت ،کــه ممکــن اســت یــک
خــواب مصنوعــی نامیــده شــود.
صبح پنجشنبه  85 – 84متن پنجم

نامیده می شوند

are called

•Some memories last only for a few minutes and are called
هندبوک جامع لغات و اصطالحات زبان کارشناسی ارشد علوم پزشکی

short term memories.

بعضــي از خاطــرات تنهــا بــراي دقايقــي باقــي ميماننــد کــه خاطــرات
کوتاهمــدت ناميــده ميشــوند.
صبح جمعه 93 – 92متن چهارم

نامیده می شود

Is called

•Through what is called «adopted cell therapy», Dr. Rosenberg
and colleagues involved in authoring the study.

از طريــق آنچــه کــه درمــان بــا ســلول هاي اقتباســي نامیــده می شــود،
دکتــر رزنبــرگ و همکارانــش مشــغول انجــام تحقیق شــدند .
جمعه صبح  94 – 93متن اول

یادآوری کردن

Recall
• to recall past events

به ياد آوردن حوادث گذشته
پنج شنبه صبح  90 – 91متن سوم

معروف به

So-called
• so-called cardiac beriberi

معروف به بربري قلبي
جمعه صبح 94 – 93متن دوم

که نامیده می شود

Called
•a chemical called butyrate.

ماده شیمیایی که بوتیرات نامیده می شد.
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عصر پنج شنبه 94 – 93متن دوم

Called
•The dust in the air comprises coarse particles (between 2. 5
and 10 micrometers) called PM10

غبــار موجــود در هــوا شــامل ذرات درشــت (بيــن  2/5تــا 10
میکرومتــر) اســت کــه  PM10نامیــده می شــوند.
عصر جمعه  93 – 92متن سوم

احساس نیاز داشتن ،مستلزم چیزی بودن

Call for

•This theory calls for distributing resources equally among
different persons or groups.

ایــن تئوری هــای مســتلزم توزیــع منابــع بطــور مســاوی بیــن افــراد یــا

Call for
•Natasha Stewart in her statement calls for more investigations.

ناتاشا استوارت در گفته هایش تحقیقات بیشتری را نیاز میداند.
صبح پنج شنبه 93 – 92سواالت  23متن 1

Call for
•The author of this article calls for further research.

نویسنده این مقاله تحقیقات بیشتری را الزم می داند.

عصر جمعه 92 – 91سواالت  24متن دوم

آشنایی با ضروریترین افعال دوکلمهای و اصطالحات پرکاربرد

گروههــای متفــاوت هســت.
پنج شنبه عصر  88-87متن چهارم

calls for
•The writer mainly calls for .............. .

نویسنده عمدتا ً خواستار ...........می باشد.
صبح جمعه سواالت متن سوم  92 –91سوال 27

calls for
•This calls for more etiologic investigations.

این موضوع ،نیاز به بررسیهای علت شناسی بیشتری دارد.
تست لغت  6صبح جمعه 92 - 91
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فصل چهارم

لغات آزمون های گذشته
به صورت متن به متن
ـی تخصصی
ـرادف و معانـ
ـات متـ
ـب کلمـ
در قالـ
در آزمــون زبــان ارشــد علــوم پزشــکی

برای رسیدن بهش دو راه جلوته!
پاشو برنامه کارتو بچین
یا
بخواب و خوابش و ببین

فصل چهارم

لغات آزمون های گذشته
به صورت متن به متن
ـی تخصصی
ـرادف و معانـ
ـات متـ
ـب کلمـ
در قالـ
در آزمــون زبــان ارشــد علــوم پزشــکی

88 - 87 \لغات پنج شنبه صبح
متن اول

Resulting from

Sufficient
Circulating
Deprived

 حجم کمCrushing
 ناشی شدن ازAs well as =
and
 کافیHemorrhage
 در گردشHypovolemic
shock
 محروم ازEarly phases

خردکننده
و
خونریزی
شوک کاهش حجم
خون
مراحل اولیه

Essential nutrients  مواد مغذی ضروریCirculating

در گردش

 تنظیمSignificant

مهم

Adjustment
Compensate
Output
Vasoconstrictor

Substance
are released into

Bloodstream

 جبران کردنDrop
 برون دهDynamics
 تنگ کننده عروقInitial phase
 مادهNo longer
رها شدن داخل چیزی

Clammy

 جریان خونLatter

Peripheral

 محیطیDefense

Resistance

 مقاومتOverwhelmed

Diverted from

 منشعب شدن ازCardiovascular

Periphery

 پیرامون، محیطCollapse

Vital organs
Sustain

 اندام های حیاتیIndividuals
تحمل کردن

کاهش
پویایی
فاز اولیه
من بعد
سرد و مرطوب
بعدی
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Low-volume

دفاع
تحت فشار
قلبی عروقی
 از کار،فروریختن
افتادن
افراد

حمایت کردن
متن دوم

Encounter

 مواجه شدنBuffer

 سپر،مانع شدن
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Acquisition
Linked to
Higher rates
Physical illness
Emotional
disturbances

لـغــــــــات آزمــــــون هــای گـــذشتـــــــه

Depression
Social resources

Objective
Measures

Status
Frequency
Relatives
Subjective

 اکتسابPotential
impact

 مرتبط باCollectively
 درصد یا میزانResistance
 باالترresources
 بیماری جسمانیAvailability
اختالالت روحی یا
احساسی

Receipt

 افسردگیAffirmation
منابع یاپشتیبانیهای
اجتماعی

Perception

 قابل مشاهده، عینیAdequacy
 اندازه گیری، اقداماتInterpreted

تاثیر بالقوه
به طور جمعی
منابع مقاومتی
دسترسی
دریافت
تایید

درک
کفایت
تفسیر شده

 وضعیتWeaker social

روابط اجتماعی

 تکرارBeneficial
 بستگانNegative effect

سودمند

networks

ضعیف تر
اثر منفی

ذهنی
متن سوم

Athletes
Various
substances

 مواد مختلفTo provide

داروی مربوطه
فراهم کردن

Augment

 افزایشSense

Athletic

 ورزشکارIncreased

افزایش هوشیاری

عملکرد، نمایشRelief of fatigue

کاهش خستگی

Performance
Ergogenic aids
Strength
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 ورزشکارانRelated drug

alertness

 مواد نیروزاObscuring
 قدرتPermit

حس

 از بین، محو کردن
 مبهم کردن،بردن
اجازه دادن

