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ف 13 فصل اول: آمـوزش حفظ لغات پرکاربرد )برمبنای ریشه شناسی ماریام وبستر( 

y 16  Annu & Enni   سال 
y 16 Bene & Bon   نفع 
y 16  Bi  دو 
y 17  Cise  برش 
y 17 Cide  کشتن 
y 17  Circ  اطراف 
y 18    Clud, Clos & Clus   بسته 
y 18 Gno-Gni-Kno   شناختن 
y 18 Cor-cour  قلب 
y 19 Corp  بدن 
y 19   Dormخواب 
y 19  Eu  خوب 
y 19 Fec,Fic  اثر، تاثیر 
y 20  Fin  پایان، محدوده 
y 20  Flex  خمیدگی 
y 21 Grad, Gred & Gress  درجه، قدم 
y 21   Hab,Hav  مستقر شدن 
y 21   HEMI & SEMI   نصفه و نیمه 

فهرست
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y 22  Hum  خاک 
y 22  Intel   هوش و تفکر 
y 22   Leg  قانون 
y 23  Liber & Liver  رها و آزاد 
y 23  Put  تفکر و محاسبه 
y 23 کردن  کامل  کردن،   ple   اضافه 
y 23  Part، Portion   بخش 
y 24  Prim  اول و ابتدا 
y 24 کافی    Sat  
y 24   Sim  شباهت 
y 25    ST   ثبات و بی حرکتی 
y 26   Sur  باال 
y 26 Tact, Tang, Tag & Ting  تماس و نزدیکی  و قریب الوقوع بودن 
y 26  Ten, Tent, Tain & Tinu  فراگیر، ماندگار 
y 27 Tempo  زمان 
y 27  Tend  حیطه موردعالقه 
y 27 Trans  تغییر 
y 28 Tract  کشیدن 
y 28  Vis & Vid دیدن 
y 29 زندگی   Viv & Vita  زنده و
y 29  Vinc & Vict  شکست 
y 29  Vok  تحریک 
y 30  Vac   خالی 
y 30 Val  ارزش 
y 30 Ven  رخ دادن 
y 31 wr    نادرست و خراب، ناصاف  

33 فصل دوم: لیست کامل لغات ضروری در قالب کلمات مترادف 
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99 فصل سوم: آشنایی با ضروری ترین افعال دو کلمه ای  و اصطالحات پرکاربرد 

y 100  Become
y 102  Bring
y 104  Call
y 106  Come
y 109    Cut 
y 111  Deal
y 113  End
y 114  Find
y 116   Get
y 127  Give
y 131  Growth
y 133   Hand 
y 135  Have
y 139  Keep
y 141  Look 
y 143  Pass 
y 145  Point 
y 148  Put 
y 151  Rule 
y 152  Run 
y 154  Set
y 155  Take 
y 163  Turn 
y 166  Welcomed
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167 گذشته به صورت متن به متن فصل چهارم: لغات آزمون های 

y168 لللغغغاااتتت   صصصبببححح   پپپنننجججشششنننبببههه   111444000000---111444000111

y170 لللغغغاااتتت   عععصصصررر   پپپنننجججشششنننبببههه   111444000000---111444000111

y173 لللغغغاااتتت   صصصبببححح   جججمممعععههه   111444000000---111444000111

y175 لللغغغاااتتت   عععصصصررر   جججمممعععههه   111444000000---111444000111

y178 لغات صبح پنج شنبه  91 - 92

y180 لغات عصر پنج شنبه  91 - 92

y183 لغات صبح جمعه 91 - 92

y186 لغات عصر جمعه 91 - 92

y189 لغات صبح پنج شنبه 92 – 93

y192 لغات عصر پنج شنبه 92 - 93

y194 لغات صبح جمعه92 – 93

y196 لغات عصر جمعه 92 - 93

y198 لغات پنج شنبه صبح 93 - 94

y200 لغات عصر پنج شنبه 93 – 94

y202 لغات جمعه صبح 93 – 94

y204 لغات عصر جمعه 93 - 94

y205 آزمون عصر چهارشنبه94- 95

y208 لغات صبح پنج شنبه 94- 95

y210 لغات عصر پنج شنبه94- 95

y212 لغات عصر جمعه94-95

y214 لغات صبح پنج شنبه  95- 96

v1

1401-1400 هبنشجنپ حبص تاغل

v1

1401-1400 هبنشجنپ رصع تاغل

v1

1401-1400 هعمج حبص تاغل

v1

1401-1400 هعمج رصع تاغل

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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y 216 لغات عصر پنج شنبه  95- 96  

y 219 لغات صبح جمعه 95- 96  

y 222 لغات عصر جمعه95- 96 

y 224 لغات صبح پنج شنبه 96-97 

y 227 لغات مربوط به عصر پنج شنبه 97-96 

y 229 لغات صبح جمعه 97-96 

y 231 لغات عصر جمعه 97-96 

y 233 لغات صبح پنج شنبه 98-97 

y 235 لغات عصر پنج شنبه 98-97 

y 237 لغات صبح جمعه 98-97 

y 239 لغات عصر جمعه 98-97 

y 242 لغات صبح پنج شنبه 99-98 

y 246 لغات عصر پنج شنبه 99-98 

y 249 لغات صبح جمعه 99-98 

y 252 لغات عصر جمعه 99-98 

y 255 لغات صبح پنج شنبه 1400-99 

y 258 لغات عصر پنج شنبه 1400-99 

y 259 لغات صبح جمعه 1400-99 

y 261 لغات عصر جمعه 1400-99 



if you want something you've 

never had,then you've got to do 

something you've never done

اگر طالب چیزی هستید که قبال نداشتید، باید  

طوری تالش کنید که قبال نکرده اید



                
    

Etymology of Medical Words

آمـوزش حفظ لغات پرکاربرد  

درآزمون های وزارت بهداشت 

بر اساس:
ریشه شناسی ماریام وبستر

»روش قاطع و برتر حفظ لغات پرکاربرد
 مطـــابـق  نتایج تحقیـقات دانشـگاهـی«

فصل اول
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 مقدمه : 
بــا توجــه بــه تجربــه اینجانــب و آنچــه طــی ســال ها تدریــس 
آموختــه ام بهتریــن روش بــرای تثبیــت لغــات زبــان انگلیســی در  
ذهــن ،خصوصــاً بــرای کســانی کــه قصــد دارنــد زبــان را بــه جهــت 
توانایی هــای درک مطلــب یــاد بگیرنــد، آشــنایی و بهره گیــری از 
 (Meaningfulریشــه کلمــات اســت که شــدیداً بــه یادگیــری معنــادار
ــجویان  ــغله دانش ــن پرمش ــات در ذه ــی لغ ــات معان (Learning و ثب

کمــک می کنــد. دلیــل  تمرکــز برریشــه شناســی، توجــه و دقــت بــه 
ــی  ــات قدیم ــه کلم ــد ب ــات جدی ــاط دادن کلم ــات و ارتب ریشــه کلم

ــت.  ــن اس ــده در ذه تثبیت ش
مثــاً ممکــن اســت شــما در مواجهــه بــا 6 کلمــه ذیــل هیــچ ارتباطــی 
بیــن آن هــا نبینیــد و یــا از درک معنــای بعضــی از آن هــا عاجــز 
ــتن  ــد، نگه داش ــظ کنی ــا را حف ــی آن ه ــر معان ــی اگ ــا حت ــید و ی باش
آن هــا در حافظــه درازمــدت تتــان دشــوار باشــد، امــا اگــر بدانیــد 
ــد، مشــکل حــل  کــه همــه ایــن کلمــات یــک ریشــه مشــترک دارن

می شــود:
Simulation                        Similitude  Simultaneous

Resemblance                   Same                           Assimilate

ریشــه همــه کلمــات فــوق « sim » اســت کــه درواقــع برگرفتــه از 
کلمــه«same» بــه معنــی » مشــابه « اســت. حــال شــما بــا ایجــاد یــک 
ــی ریشــه(  ــل و معن ــات ذی ــی کلم ــی )معن ــن دو یعن ــن ای ــه بی رابط
خواهیــد توانســت رابطــه و معنــای آن هــا را بــرای همیشــه در 

ــد.                       ــود نگه داری ــن خ ذه

Sim,sem,samشباهت   

Similitudeشباهت

Simultaneous                                                 دارای زمان مشابه

Resemblanceشباهت

Sameمشابه
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هم شکل و هم رنگ جماعت  
شدن 

Assimilate

Simulationشبیه سازی

   
ــه  ــن ریش ــه دارای ای ــی ک ــایر کلمات ــا س ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب

هســتند می توانیــد  بــه صفحــه  25 مراجعــه نماییــد. 
در ادامــه و در فصــل اول کتــاب شــما بــا تمامــی ریشــه های مربــوط 
بــه کلمــات پرکاربــرد آزمون هــای وزارت بهداشــت آشــنا خواهیــد 
شــد و قــادر خواهیــد بــود در مدت زمــان کوتاهــی بــدون تحمــل و 
عــذاب کشــیدن دامنــه وســیعی از کلمــات را بــا ایــن روش جــذاب 
ــردن  ــظ ک ــر حف ــد و از ش ــت نمایی ــود تثبی ــن خ ــادار در ذه و معن

لغــات بــرای همیشــه خــاص شــوید.
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Annu & Enni    سال

Per Annumساالنه                                                                                 

Anniversaryسالگرد                                                                                    

Biennialهر دو سال یک بار                                                                        

Quadrennialهر چهار سال یک بار                                                             

Annualساالنه                                                                                             

 
ــت  ــات دق ــی کلم ــوق و معن ــه های ف ــن ریش ــی بی ــه معنای ــه رابط ب

ــد ــرای همیشــه در حافظــه شــما باقــی بمان ــا ب ــد ت کنی

Bene & Bon   نفع

Beneþtسود،مزیت                                                                                     

Beneþcialسودمند                                                                                    

Benefactorفرد مفید، بانی خیر                                                                       

Benevolentخیرخواه، خیر اندیش                                                                                 

Bonusانعام و سود                                                                                             

benignخوش خیم)تومور(

benignityخوش خیمی

 Bi  دو

Bicepsعضله دو سر بازو                                                                                   

Bicycleدوچرخه                                                                                           

Biennialهر دو سال یک بار                                                                       

Bifocalدارای دو کانون یا مرکز                                                                                         
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Cise   برش

Inciseبرش، شکاف                                                                                

Conciseبدون اضافات، چکیده و خاصه                                                                                           

Circumciseدور چیزی را برش دادن، ختنه کردن                                                                       

Decisiveقطعی )بدون تردید(                                                                                         

Excisionبرش قسمت های زائد                                                                  

Cide  کشتن

Genocideنسل کشی                                                                                 

Suicideخودکشی                                                                                         

Pesticideآفت کش                                                                                   

Decideتصمیم گرفتن )از بین بردن تردید(

Circ   اطراف

Circleدایره                                                                                                  

Circumciseدور چیزی را برش دادن، ختنه کردن                                     

Circumspectاطراف رو زیر نظر داشتن، محتاط                                                                       

Circumÿuentجاری در اطراف                                                                                 

Circumÿuous ocean                   اقیانوس احاطه کننده

                                 Circumstance محیط، پیرامون، شرایط 

Circumlocutionکش دادن صحبت                                                         

Circuitمدار                                                                                                    

Circulationگردش خون                                                                             



                
    

لیست کامل لغات ضروری 

 در قالب کلمات مترادف  و معانی تخصصی  

در آزمون زبان ارشد علوم پزشکی
 

فصل دوم



34

شد
ی ار

ناس
رش

 کا
ان

زبـ
ت 

الحا
صط

 و ا
ت

غـا
ع ل

ـام
ک ج

دبو
هنـ

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

 منحنی فراموشــی توسط روانشناس آلمانی هرمان ابینگ هاوس در سال 

۱۸۸۵ معرفی 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 24 ســاعت دو ســوم 

یادگرفته ها 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 60 درصد 

مطالب در یاد مانده اند و با گذشت یک ساعت 44 درصد مطالبی که یاد 

گرفته ایم در خاطر می ماند. شــش روز بعد، فقط 2۵ درصد اطالعات به 

 20 درصد اطالعات در خاطر 
ً
خاطر مانده است و پس از 3۱روز ، حدودا

مانده است و این بیست درصد تقریبا ثابت باقی می ماند.

ین میزان فراموشی )70درصد(  باتوجه به یافته های  ابینگ هاوس بیشتر
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ین زمان های   در 24 تا 48 ساعت نخست اتفاق می افتد پس مهم تر

مرور همان 48 ســاعت اولیه اســت. مرور بالفاصله مطالب خوانده 

شده، تاثیر به ســزایی در تثبیت مطالب و جلوگیری  از فراموشی آنها دارد. 

۱0 تــا 20 دقیقه از زمانی را که بــرای  مطالب هر درس درنظر گرفته اید را 

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

یج کمتر می شود. یع اتفاق می افتد و به تدر سر

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  

بعدی  بیشتر می شود، شیب فراموشی کمتر و کمتر می شود، به طوری  که 

 از بین می رود و یادگیری ، 
ً
پس از مرور مرحله ی  هشتم، این شــیب تقریبا

ماندگار می شــود.  در روش +۸ برای هر لغت ۸خانه وجود دارد که نشان 

 پس از 60 روز و ۸ بار مرور 
ً
دهنده ۸بار مرور هر لغت می باشــد وعمال

یک مطلب،  امکان فراموشــی به زیر صفر می ر سد، مثل اینکه شما اسم 

خودتان را بخواهید از یاد ببرید.

دقت کنید اگر برای خواندن مطلبی  بار اول شــما ۱ ساعت وقت بگذارید 

در مرور هشتم کمتر از ۱۵ دقیقه 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 
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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.

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 ۸خانه 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 ۸خانه را مجددا تکمیل کرده و عالمت های 

منفی )-( به مثبت )+( تبدیل می شوند و این کار تا پایان پر شدن هر ۸خانه با 

عالمت )+( انجام می شود. 
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Abnormal
 +   +   +  -   +   +  + 

irregular, atypical, unconventional
غیر طبیعی

Abort
 +   +  +   +  +

terminate pregnancy

سقط کردن

Abscess
 

boil
آبسه

Account for 
 

responsible for 
 مسئول چیزی بودن، باعث شدن

Accumulate 
 

aggregate, collect, pile up, add up 

تجمع کردن 

Accuracy
 

    precision, subtlety

دقت
Accurate

 
precise, subtle دقیق

Accomplish 
 

implement, perform, undertake, carry 
out

انجام دادن 

Acknowledge
 

approve, affirm, verify

تائید کردن 

Adaptable 
 

compatible 

سازگار 

Additional 
 

extra, further , excess

اضافی

Adequacy 
 

sufficiency 

کفایت 
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Abnormal
  

irregular, atypical, unconventional
غیر طبیعی

Abort
  

terminate pregnancy

سقط کردن

Abscess
 

boil
آبسه

Account for 
 

responsible for 
 مسئول چیزی بودن، باعث شدن

Accumulate 
 

aggregate, collect, pile up, add up 

تجمع کردن 

Accuracy
 

    precision, subtlety

دقت
Accurate

 
precise, subtle دقیق

Accomplish 
 

implement, perform, undertake, carry out

انجام دادن 

Acknowledge
 

approve, affirm, verify

تائید کردن 

Adaptable 
 

compatible 

سازگار 

Additional 
 

extra, further , excess

اضافی

Adequacy 
 

sufficiency 

کفایت 
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Adequate
 

sufficient 
 کافی

Advances
 

developments 
 پیشرفت ها

Advocate 
 

 support, favor, biased toward
 طرفداری کردن

Affinity
 

relationship, rapport
 نزدیکی،  وابستگی

Affluent
 

wealthy, well off, well to do 
 ثروتمند، مرفه

Allied
 

unified, united, integrated 
 متحد و یکپارچه

Allied to
 

related to,connected with  
     مرتبط با

Alleged 
 

claimed 
 ادعا شده، منسوب به

Ambiguity
 

  vagueness
 ابهام

Anecdotal
 

  not necessarily reliable
 روایی، بدون سند

Apathetic   
 

 uninterested
 بی عالقه و بی تفاوت

Application  
 

indication, usage
 کاربرد
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Approach
 

method, procedure, technique, style, 
way, manner

  شیوه و رویکرد

Abstain from  
 

 refrain from , withdraw from, avoid
 دوری کردن، عقب کشیدن از، اجتناب

  کردن

ً Approximately
 

 nearly, almost, roughly, virtually
  تقریبًا

Archive    
 

 record
  آرشیو، سابقه

Array   
 

 group
  گروه

Artificial   
 

manufactured, unnatural, fabricated, 
synthetic

  ساختگی، مصنوعی

As a result of
 

 due to
  به واسطه

Assimilate    
 

 absorb
  یکی شدن ، جذب کردن

Associated     
 

 related, connected, linked
  مرتبط ومربوط

Augment     

 
 increase,raise,escalate,maximize 
,accelerate

  افزایش

Assumption
 

 hypothesis, premise
  قاعده ، فرضیه

Attribute     
 

characteristic, trait, feature, property, 
specification

  ویژگی
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Waxing And Waning
 

  increasing and then decreasing
  بزرگ شدن و کوچک شدن

Weird   
 

  bizarre
  عجیب وغریب

Well-being    
 

  welfare
  رفاه

Wholesome
 

  sound, healthy
  سالم

Wound
 

  sore, lesion, ulcer
  زخم

Wreck        
 

  ruin, destroy, devastate, damage, 
destruct

  خراب کردن، بدتر کردن



تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام 
می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا 

متمرکز نشوند نمی سوزانند.



                
    

 آشنایی با ضروری ترین 
افعال دو کلمه ای
 و اصطالحات پرکاربرد 

در آزمون زبان ارشد علوم پزشکی
 

فصل سوم
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Become

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

بســیاری از افــراد کــه دچــار تعــداد بــاالی حــوادث می شــوند بــه بیمــاری 
یــا پریشــانی دچــار نمی شــوند.

 عصر پنج شنبه متن اول 94- 95

 Become responsive to  پاسخگو بودن
•It is stated in the passage that the cells become responsive to 
chemotherapy.

درمتــن بیــان می شــود کــه ســلول ها بــه شــیمي درمانــي پاســخ مثبــت 
می دهنــد.

 جمعه صبح 93 – 94 سوال  پنجم

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

افــراد ممکــن اســت بــه خاطــر از دســت دادن پــاداش ســودمند، خیلــی 
بترســند.

 عصر جمعه 91 – 92متن اول

Become infected with   عفونی شدن با چیزی
•If people become infected with the avian flu virus …….

اگر افراد به ویروس آنفوالنزای پرندگان مبتال شوند....
جمعه صبح89  – 90متن چهارم

 Become inactive   غیر فعال شدن
•Each time a muscle contracts, receptors become inactive.

 هــر بــار کــه یــک ماهیچــه منقبــض می شــود گیرنده هــا غیــر فعــال 
می گردند.

 عصر پنج شنبه 88 – 89سواالت 15

 Become a common procedure   به پروسه متداول تبدیل شدن
•Nowadays, it has become a common procedure to use laser.

امروزه، استفاده از لیزر پروسه رایجی شده است. 
 صبح پنج شنبه87 - 88تست لغت سوال 4
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Become as unthinkable   غیر قابل تصور شدن
•Biology has become as unthinkable without genetic techniques.

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

Become an illness  تبدیل به بیماری شدن   
•Anxiety becomes an illness only when the symptoms persist.

اضطــراب تنهــا وقتــی بــه یــک بیمــاری تبدیــل می شــود، کــه عالئــم آن 
مقاومــت کننــد.

 صبح پنجشنبه 84 – 85 متن دوم

Become congested   دچار احتقان شدن
•If your nose or sinuses become congested....

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

Bring about   باعث شدن
•Excess use of sugar can bring about behavioral changes.

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

  Bring about

•Sugar over-consumption definitely brings about acid over-
secretion.

ــده  ــید مع ــی اس ــح اضاف ــث ترش ــاًُ باع ــد قطع ــد قن ــش از ح ــرف بی مص
می شــود.

 صبح پنج شنبه متن دوم 88 -89 سوال 10

Bring about

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

ــث  ــد، و باع ــت بدهن ــا وزن از دس ــوان تره ــود ج ــث می ش ــت باع دیاب
ــود. ــکم می ش ــی دور ش ــدن چرب ــود آم بوج

  عصر جمعه متن سوم 94-95

 bring in 	 ثروت به بار آوردن

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

درمان هــای گیاهــی بعنــوان معروف تریــن شــکل پزشــکی مکمــل در 
ــادی را  بازارهــای بین المللــی بســیار ســودمند هســتند، و ثــروت زی

می آورنــد. همــراه  بــه 
صبح پنج شنبه 91 – 92تست لغت سوال 12

Bring to mind به ذهن آوردن
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•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 ربایــي، 
ســوء اســتفاده یــا حمله هــای مشــابه را بــه ذهــن یــادآور می شــود.  

 صبح پنج شنبه متن چهارم  90 – 91

Bring to gether در کنار هم آوردن

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

موسســه PIND، دانشــمندان و پزشــکان بالینــی را از رشــته ها و 
دیدگا هــای مختلــف در یک جــا گردهــم مــی آورد.

 عصر جمعه 92 - 93  متن دوم
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Call

May be called  ممکن است نامیده شود

•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  84 –  85  متن پنجم

are called نامیده می شوند

•Some memories last only for a few minutes and are called 
short term memories.

بعضــي از خاطــرات تنهــا بــراي دقایقــي باقــي مي ماننــد کــه خاطــرات 
کوتاه مــدت نامیــده مي شــوند.

 صبح جمعه 92 – 93متن چهارم

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

از طریــق آنچــه کــه درمــان بــا ســلول هاي اقتباســي نامیــده می شــود، 
دکتــر رزنبــرگ و همکارانــش مشــغول انجــام تحقیق شــدند . 

جمعه صبح  93 – 94 متن اول

Recall  یادآوری کردن  
• to recall past events

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

So-called  معروف به
• so-called cardiac beriberi

معروف به بربري قلبي
 جمعه صبح  93 –  94متن دوم

Called  که نامیده می شود

•a chemical called butyrate.

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

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

تــا 10  )بیــن 2/5  غبــار موجــود در هــوا شــامل ذرات درشــت 
می شــوند.   نامیــده   PM10 کــه اســت  میکرومتــر( 

 عصر جمعه  92 – 93 متن سوم

Call for  احساس نیاز داشتن ،مستلزم چیزی بودن

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

ایــن تئوری هــای مســتلزم توزیــع منابــع بطــور مســاوی بیــن افــراد یــا 
گروه هــای متفــاوت هســت.

 پنج شنبه عصر 87-88 متن چهارم

Call for

•Natasha Stewart in her statement calls for more investigations.

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

Call for

•The author of this article calls for further research.
نویسنده این مقاله تحقیقات بیشتری را الزم می داند.

  عصر جمعه 91 – 92سواالت 24 متن دوم

calls for

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

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

calls for

•This calls for more etiologic investigations.

این موضوع، نیاز به بررسی های علت شناسی بیشتری دارد.
تست لغت 6 صبح جمعه 91 - 92
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Come
Come naturally to   به طور طبیعی در فردی وجود داشتن

•Playing with problems seems to come naturally to children.

بــه نظــر مــی رســد بــازي کــردن بــا مشــکالت، بصــورت طبیعــی در 
دارد. وجــود  بچه هــا 

 صبح جمعه 95- 96متن اول

When it comes to  موقعی که نوبت به چیزی می رسد
 •Most people are smart about the care they give to their bodies, 
but often seem to draw a blank when it comes to the care of 
their feet.

بیشــتر مــردم دربــاره محافظــت از اندامهایشــان دقــت الزم را دارنــد، 
ــت از  ــد، مراقب ــا می رس ــه پاه ــت ب ــی نوب ــد وقت ــر می رس ــه نظ ــی ب ول

ــد. آنهــا را نادیــده میگیرن
 عصر پنچ شنبه متن دوم 87 - 86

Come up with  منجر شدن، به نتیجه رسیدن 
•Studies of social support have come up with almost controversial 
results.

 مطالعــات مربــوط بــه حمایــت اجتماعــی اغلــب بــه نتایــج بحــث برانگیــزی 
منجــر شــده اســت .

 صبح پنج شنبه87 - 88سوال 9 متن دوم

Come up with

•It's important to talk to your doctor about your symptoms 
in order to identify the source of the pain and to come up 
with a successful treatment plan.

صحبــت کــردن بــا دکتــر در مــورد عالئم تــان بــه منظــور شناســایی منبــع 
درد و رســیدن بــه  یــک برنامــه درمانــي موفــق مهــم اســت.

 عصر پنج شنبه 90 – 91 متن ششم

Come with  به همراه داشتن
•Opioid painkillers have long been "the gold standard" for severe 
pain, but they come with a terrible dark side.

ــرای دردهــای  ــه" ب ــن گزین ــوان "بهتری مســکن های مخــدر مدت هــا بعن
شــدید در نظــر گرفتــه شــده اند. امــا آنهــا بــا خــود یــک جنبــه تاریــک و 

وحشــتناک هــم دارنــد.
 صبح پنج شنبه  94- 95 متن سوم
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Come into being   بوجود آمدن
•Research is underway to determine if that is the way that major 
new strains come into being.

تحقیقــات زیــادي در حــال انجــام اســت کــه مشــخص  کنــد آیــا از ایــن 
ــد بوجــود آمــده اســت. طریــق گونه هــای جدی

 جمعه صبح88–89 متن چهارم

Come into contact with  در تماس با چیزی قرار گرفتن
•One means of species jumping is when a person carrying flu 
comes into close contact with birds.

ــه  ــردی ک ــه ف ــد ک ــه ی رخ میده ــه ی موقع ــرش گون ــوارد پ ــی از م  یک
ــد. ــدگان باش ــا پرن ــک ب ــاس نزدی ــت در تم ــرماخوردگی اس ــل س حام

   جمعه صبح89 – 90متن چهارم 

Come about  رخ دادن
•The prevalent theory is that genetic changes in tumor cells 
come about in multiple stages over a long time.

در  ژنتیکــي  تغییــرات  کــه  اســت  ایــن  شــیوع  تئــوری  )مفهــوم( 
ســلول های تومــور در مراحــل متعــدد و در طــول یــک دوره طوالنــي 

می شــوند. ایجــاد 
   صبح پنج شنبه 90 – 91 متن دوم

Come about

•However, we don't know a lot about how the genetic changes in 
the tumor cells actually come about.

 بــا ایــن وجــود، مــا )اطالعــات( زیــادي دربــاره چگونگــي رخــداد تغییــرات 
ژنتیکــي در ســلول های تومــور نداریــم.

 صبح پنج شنبه 90 – 91 متن دوم

Come from  ارائه شدن-برگرفته شدن
•Perhaps the best advice, which comes from several authorities 
in cancer prevention, is to eat 5 servings’ fruits or vegetables 
per day.

زمینــه  در  نظــر  چندیــن صاحــب  از  کــه  نصیحــت،  بهتریــن  شــاید 
ــبزیجات 5  ــا س ــوه ی ــوردن می ــده، خ ــه ش ــرطان ارائ ــري از س پیش گی

بــار در روز اســت.
  عصر پنج شنبه متن پنجم  90– 91
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Come along with  همراه بودن
•A single genetic mutation seems to cause the abnormal facial 
features which come along with Hamamy syndrome.

بــه نظــر می رســد یــک جهــش ژنتیکــي منفــرد باعــث بــروز ویژگي هــای 
غیــر عــادي در چهــره می شــود کــه بــا ســندرم Hamamy همــراه اســت.
 صبح پنج شنبه 91 – 92 متن پنجم

Come to an agreement  به توافق رسیدن
•Regarding the use of drugs for weight loss most officials have 
come to an agreement on their use.

از  بســیاری  وزن  کاهــش  بــرای  داروهــا  از  اســتفاده  خصــوص  در 
رســیده اند. توافــق  بــه  آن  از  دراســتفاده  مســئوالن 

  عصر پنج شنبه سوال 23 متن سوم 91 - 92
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 Cut  

Cutting costs  کاهش هزینه ها
•The committee’s incompatible goals of starting new projects 
and cutting costs at the same time meant that they would 
accomplish very little.

پروژه هــای جدیــد  بــا شــروع  رابطــه  ناســازگار مجمــع در  اهــداف 
و کاهــش هزینه هــا بــه طــور همزمــان بدیــن معنــی بــود کــه آنهــا 

دســتاورد کمــی خواهنــد داشــت.
عصر جمعه 93-94 تست لغت سوال  28

cost-cutting  کاهش هزینه  

•Many people could not afford paying for the hospital expenses; 
therefore, the government decided to implement cost-cutting 
measures in most hospitals.

بیشــتر افــراد از عهــده پرداخــت هزینه هــای بیمارســتانی بــر نمی آینــد، 
بنابرایــن دولــت تصمیــم گرفتــه اســت کــه اقدامــات کاهــش هزینه هــا 

را دراغلــب بیمارســتان ها اجــرا کنــد.
 عصر پنج شنبه 89 – 90 تست لغت سوال 28

cutting-edge science   جدیدترین پیشرفت  های علمی   
•As such, the mission of the PIND is to transform cutting-edge 
science into novel therapies.

بــه همیــن نحــو، مأموریــت موسســه PIND ایــن اســت کــه جدیدتریــن 
ــد. ــل کن ــدي تبدی ــاي جدی ــه درمان ه ــي را ب ــرفت  های علم پیش

 عصر جمعه 92 – 93متن دوم

Cutting short  کاهش دادن
•But the bigger problem is that cutting short treatment or not 
getting it can worsen health outcomes.

ــا منصــرف  ــان ی ــردن درم ــم ک ــه ک ــن اســت ک ــر ای ــا مشــکل بزرگ ت ام
ــد. ــر کن ــالمتی را بدت ــج س ــوان نتای ــدن از آن می ت ش

 عصر چهارشنبه 94- 95  متن چهارم
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cutback (بودجه) کاهش
•Government cutback and underfunding are getting longer.

ــول  ــه ط ــت، دارد ب ــط دول ــرد توس ــش هزینه ک ــه و کاه ــش بودج کاه
می انجامــد.

 عصر پنچ شنبه 87 – 86 متن اول

Clear-Cut   مشخص
•The writer believes that the term «blackout» is a vague condition 
with no clear-cut diagnosis.

نویســنده معتقــد اســت کــه واژه "ازدســت رفتــن ناگهانــی هوشــیاری" 
یــک وضعیــت مبهــم، بــدون تشــخیص مشــخص می باشــد.

  صبح پنج شنبه 94- 95 سوال 2 متن اول

Cut  کاهش دادن  
•The employers who do provide benefits are cutting them and 
forcing the employees to pay themselves.

کارفرمایانــی کــه ایــن مزایــا را فراهــم می کننــد، درحــال کاهــش 
دادن آنهــا هســتند و کارمنــدان یــا کارگرانشــان را وادار می کننــد کــه 

ــد. ــغ را( بپردازن ــن مبال ــان )ای خودش
متن اول صبح پنج شنبه 95- 96 

Cut down  کاهش دادن 
•If you are unable to quit smoking altogether, you should at 
least cut down the number of cigarettes you smoke. 

اگــر شــما قــادر نیســتید کــه ســیگار کشــیدن را کالً تــرک کنیــد، حداقل 
بهتــر اســت تعــداد ســیگارهایی را کــه می کشــید کاهــش دهیــد.

سوال 33  عصر چهارشنبه95-94



برای رسیدن بهش دو راه جلوته!

پاشو برنامه کارتو بچین

یا

بخواب و خوابش و ببین



                
    

 لغات آزمون های گذشته 
به صورت متن به متن

در قالــب تمامــی معانــی عمومــی و  تخصصی  
آزمــون زبــان ارشــد علــوم پزشــکی

ســواالت  اینکه  بــه  تــوجــه  بــا  بفرمایید:  عــزیــز دقــت  داوطــلــبــان 
1400_1401 به صورت VIP در پارت اول کتاب جامع قرار گرفته، 
 1401_1400 ارشــد  کنکور  اصطالحات  و  لغات  ترتیب  همین  به 
در ابتدای فصل 4 قرار داده شده است که روند  مطالعه شما 

داوطلب گرامی منطبق و منظم باشد.

  :VIP قسمت لغات
شامل آخرین دوره لغات و اصطالحات کنکور ارشد 1401-1400

فصل چهارم

هــرگــونــه کــپــی بــرداری 
از  عـــکـــس بـــرداری  ــا  یـ و 
ــاب بـــدون  ــت صــفــحــات ک
رضــایــت مــولــف اســت و 
شرعاً حرام و قانوناً جرم 

محسوب می شود.
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لغات صبح پنج شنبه 1401-1400\

متن اول 
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 efficacy کارایی،�تاثیر�
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متن دوم

Accordingly بر�این�اساس�
 accurate دقیق�
 attitudes نگرش�ها�
 culturally بطور�فرهنگی�
experts کارشناسان�

 favoring طرفداری�کردن�
fraudulent جعلی،�متقلب�
 free رها�و�آزاد�ساختن)فعل(�
 greatly تا�حد�زیادی�
 herbal گیاهی�

هـــــــرگـــــــونـــــــه 
یا  و  کــپــی بــرداری 
عــــکــــس بــــرداری 
ــات  ــحــ ــفــ صــ از 
کــــــتــــــاب بـــــــدون 
ــــت مــولــف  ــای رضــ
ــاً  شـــرعـ و  اســـــت 
قـــانـــونـــاً  و  ــرام  ــ حــ
جـــــرم مــحــســوب 

می شود.
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 present حاضر�
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 rebuild بازسازی�

reliable قابل�اعتماد�
 remedies درمان�ها�
 seem به�نظر�می�رسد�
 specialists متخصصان�
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 topic موضوع�
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 unconventional غیر�متعارف�

متن سوم

altitude ارتفاع
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commerce تجارت
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marine  دریایی
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radiation  تابش،تشعشع
rays اشعه�ها
reaching  رسیدن
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region  منطقه
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wavelength  طول�موج

متن چهارم

aching درد
affected area  منطقه�آسیب�دیده
bleeding خون�ریزی

clinicians متخصصان�بالینی
contraction ابتالء،انقباض
counteracting  مقابله�با،خنثی�کردن
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لغات صبح پنج شنبه 91 – 92\
متن اول

Accessمجوز�)اسم(،�دسترسی�)فعل(�Includingشامل�شدن
BreakthroughپیشرفتInfection-fightingجنگنده�با�عفونت
Considerableقابل�توجهInteractاثر�متقابل�داشتن�

Continuallyبه�طور�مداومMoleculesمولکولها
DefensesدفاعیاتMutateجهش�کردن
DegreeدرجهMutatingدرحال�جهش

DetectionشناساییStick outبرجسته�-�بیرون�زده�
Receptorsگیرنده�هاSugaryقندی
RegionمنطقهSurfaceسطح

Relativelyنسبتًا،�در�مقایسه�باTargetهدف 
DevelopmentپیشرفتUnstableناپایدار

متن دوم

Adoptedسازگار�شدهInstitutionsموسسه�ها
Aheadپیش�روLaboratoryآزمایشگاه
AssessmentارزیابیManagementمدیریت

Attachedمرتبط�-�متصلMeanwhileضمنا  
Carry outانجام�دادنOutputبازده،�برون�ده

Check-upکنترِل�منظمPerfectionکمال
DefensiveدفاعیPreparingاماده�سازی

DepartmentsدپارتمانهاPressurizingتحت�فشار�قرار�دادن
DictatorialدیکتاتوریRatingرتبه�بندی

Divertingمنحرف�کردن�Regardlessصرف�نظر�از
ExpensiveگرانRegularمنظم
Extractعصاره�)اسم(،�استخراج�کردن�)فعل( Severeشدید

FailureشکستStaffکارمندان 

FinancialمالیSurvivalبقا 
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Forcingمجبور�کردنThreateningتهدید�کننده
FundingسرمایهUnderstandablyبه�طور�قابل�درک

Grading درجه�بندیImaginativeتخیلی

متن سوم

CircuitمدارLow-gradeضعیف،درجه�خفیف
Continuousبه�طور�مداومNeuronalعصبی

Dementiaزوال�عقلیPacemakerضربان�ساز
DeviceوسیلهProgressiveپیشرفت�کننده،پیشرو

LethalُکشندهSpecificویژه
Elderlyسالمند�Estimateبرآورد،�تخمین�زدن

Handfulتعداد�کمیSurgeonsجراحان
ImplantationکاشتنSurgicalجراحی

Impulsesمحرکها،�ضربان�هاSuspectمظنون�بودن
Intractableغیر�قابل�کنترل�و�درمانTherapyدرمان
StimulationتحریکTract مسیر

Strikeتحت�تاثیر�قرار�دادن،�هدف�قرار�دادنDeliver         تحویل�دادن                                        

متن چهارم

��AccompaniedهمراهLinkedدر�ارتباط،�مرتبط
Behaveرفتار�کردنPackagingبسته�بندی

CompoundsترکیبهاPrimitiveابتدایی،�بدوی
ContentمحتواProbablyاحتمااًل

Depletionتخلیه���Releaseآزاد�کردن،فاش�کردن
Divideتقسیم�شدنReplenishذخیره�سازی�مجدد

Evolutionتوسعه�و�تحولSomehowبه�طریقی
Synthesizeسنتزکردن،�ساختن��Surroundingsاطراف
Favoredمطلوب-ارجحTransferانتقال

FeatureویژگیGradualتدریجی
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Ailmentsبیماریها��Homeostasisتوازن
AlterationsتغییراتInsightsدیدگاه�ها

Analyzedتجزیه�تحلیل�شدهIssuesموضوع�ها
CausativeمسببMutationجهش

DefectsمعایبOpportunityفرصت،�موقعیت
DiscoveryکشفOsteoporosisپوکی�استخوان

DistinctمتمایزPinpointedبا�دقت�اشاره�شده
DrasticشدیدProcessesپروسه�هاــ�مراحل�

Embeddedجاسازی�شدهReproductiveتولید�مثلی
Ethnicitiesقو�میتهاSignificantمهم�،�برجسته
EvolutionaryتکاملیSterilityعقیم�بودن
ExperimentsتجربیاتTraitsویژگی�ها
Facialظاهری،مربوط��به�چهرهTurtleالکپشت

FascinatingجذابUnderlieمبنای�چیزی�بودن
And so forthو�غیرهUniqueمنحصر�به�فرد����

Frameworkچهار�چوب

لغات عصر پنج شنبه  91 - 92\

متن اول

Aberrantانحرافی،�اشتباهAnticipatingانتظار�کشیدن
AbsenceغیبتAssociate withدر�ارتباط�بودن�با

Adjustسازگار�شدن،�تتنظیم�کردنAudibleقابل�شنیدن

Alreadyتاکنون،�قباًل�Behaviorرفتار

Alternativeجایگزین�Behavioralرفتاری
CircumstancesموقعیتهاMiceموش

Conditionedشرطی�شدهModifyاصالح�کردن

Neurodegenerative
مخرب�سیستم�عصبی

 هدایت�کردن،�
Conductانجام�دادن�تحقیق

Enableقادر�ساختنNeurologicalعصب�شناسی


