 واژه به روش توربو1100 مرور سریع
ویژه آزمون دکتری
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معرفی محصول
کلمات بدون شک از عناصر اساسی یک زبان هستند .یادگیری کلمات جدید همواره یک چالش جدی
برای بسیاری از زبان آموزان می باشد به طوری که حفظ تعداد زیادی از کلمات و مرور سریع آنها یک
رویا برای هر یادگیرنده زبان است و در بیشتر مواقع تالش برای حفظ لغات با ناامیدی و سرخوردگی
همراه است.
از طرفی خیلی از اوقات نیاز است که زبان آموز در مدت زمان کوتاهی لغات زیادی را به خاطر بسپارد
مثال افرادی که در حال آماده سازی خود برای آزمون های داخلی از قبیل کنکور سراسری ،کارشناسی
ارشد و یا دکتری هستندکه همواره درس زبان انگلیسی می تواند برای این افراد برگ برنده باشد زیرا
تنها تعداد محدوی از داوطلبان درصد قابل قبولی از سواالت زبان را پاسخ می دهند .همچنین افزایش
دامنه لغات برای آزمونهای بین المللی زبان نظیر  TOLIMO ، TOEFL ، IELTSو مخصوصا ، EPT
 MSRTو  MHLEبی نهایت موثر است .لذا در این شرایط باید از روشی استفاده کرد که در کمترین
زمان ممکن بیشترین بازدهی را داشته باشد که این روش چیزی جز مرور سریع لغات نیست.

در مجموعه مرور سریع لغات به روش توربو

هرلغت همراه با معنی دقیق  ،فونتیک و تلفظ

صحیح  synonym ،یا مترادف ها در قالب یک جدول و بصورت منظم آورده شده است .حفظ لغات و
مرور آنها در یک قالب مشخص و منظم عالوه برافزایش بازدهی مغز  ،یادگیری را چندین برابر آسان تر
و سریع تر خواهد کرد .همچنین به منظور آشنایی با سواالت چهار گزینه ای به خصوص برای داوطلبین
کنکوردرپایان هردرس سواالت تستی مطرح شده است که در انتها کلید سواالت همراه با پاسخ
تشریحی آورده شده است.

1100 مرور سریع
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Lesson 1
number

vocabulary

synonym

meaning

1

voracious

hungry - greedy

 سیری ناپذیر- حریص

haphazard - random

بدون تبعیض – فاقد تشخیص

famous – outstanding

 برجسته- سرشناس

saturated - soaked

سرشار از – غرق شده

crowded - filled

مملو از – لبریز از

flourish -plentiful

فراوان بودن – پربودن

applied science

 فناوری- تکنولوژی

forecast - forewarn

پیشبینی کردن

robot

 ماشینی- خودکار

lady

کدبانو – زن خانهدار

2
3
4
5
6
7
8
9
10

وُرِی شِس

/ vəˈreɪʃəs /

indiscriminate
/ˌɪndɪˈskrɪmənət/

ایندِس کِریمینِت

eminent
اِمِنِنت

/ˈemɪnənt/

steeped
ستیـپت

/stiːped/

replete
رِپلیـت

/rɪˈpliːt/

abound
اِباوند

/əˈbaʊnd/

technology
تِکنالِجی

/tekˈnɒlədʒi/

prognosticate
/prɒɡˌnɒstɪˈkeɪʃən/

پراگ ناستیکِیت

automaton
/ɔːˈtɒmətən/

اوتِمِیشِن

matron
/ˈmeɪtrən/

مِیت رِن

1100 مرور سریع
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Lesson 1
number

vocabulary

synonym

meaning

11

paradox

inconsistency-ambiguity

تناقض گویی – ضد و نقیض

kingdom -empire

 حیطه- قلمرو

historical records

 تاریخچه- وقایع ساالنه

mix -blend

 آمیختن- ترکیب کردن

trace - color

 رنگ-  جزء- اثر

annoy - bother

اذیت کردن – به ستوه آوردن

entreat - ask

التماس کردن – تمنا کردن

labour – hard work

کار پرزحمت – کار سخت

limitless - unending

پایان ناپذیر – خسته کننده

understand

 فهمیدن- پی بردن

12
13
14
15
16
17
18
19
20

پَرِداکس

/ˈpærədɒks /

realm
رِلم

/relm/

annals
اَنولز

/ˈænlz/

compound
کامپاوند

/ˈkɒmpaʊnd/

tinge
تینج

/tɪndʒ/

badger
بَجِر

/ bædʒər/

implore
ایمپ لُر

/ɪmˈplɔː/

drudgery
درا جِری

/ˈdrʌdʒəri/

interminable
/ɪnˈtɜːmənəbəl/

اینتِر ِم ِنبِل

perceive
/pərsiːv/

پِرسیـو

1100 مرور سریع
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TEST 1
1) The huge football player had a(an) ----------------- appetite.
a) steeped
b) voracious
c) eminent
d) indiscriminate
2) After a seemingly ----------------- wait, the surgeon came to give us the news.
a) replete
b) abound
c) technology
d) interminable
3) Without a(an) ----------------- of evidence, the coroner could not solve the
murder.
a) tinge
b) matron
c) automaton
d) prognosticate
4) In the ----------------- of the blind, the one-eyed man is king.
a) paradox
b) realm
c) compound
d) annals
5) We invited the ----------------- engineer to address our club.
a) eminent
b) drudgery
c) Implore
d) badger
6) In the Catskill Mountains, the woods ----------------- with deer.
a) abound
b) interminable
c) matron
d) prognosticate
7) I cannot ----------------- why people voted for the corrupt senator.
a) realm
b) perceive
c) adverse
d) replete
8) Night and day my kid brother ----------------- me for money.
a) Implore
b) badgers
c) drudgery
d) steeped
9) Science fiction movies usually feature -----------------.
a) compound
b) tinge
c) perceive

d) automatons

10)
With his expertise in -----------------, my uncle is able to earn a good salary.
a) annals
b) technology
c) paradox
d) voracious

مرور سریع 1100
کتاب  1100واژه یا همان  1100_Words_You_Need_to_Knowاز پرفروش ترین کتاب های
انتشارات بارونز است که بی شک یکی از بهترین و ضروری ترین کتاب های لغت درآزمون دکتری
( )MSRT – MHLE – EPTمی باشد و مطالعه آن برای هر کسی که قصد شرکت در آزمون دکتری را
دارد  ،یک الزام است.
این کتاب مهمترین منبعی است که داوطلبین شرکت در آزمون دکتری ،جهت افزایش دامنه لغات خود
به آن مراجعه می کنند و در واقع بدون تسلط بر این لغات (که قسمت اعظمی از آزمون زبان ویژه
دکتری از قبیل  MSRT – MHLE – EPTرا تشکیل می دهد) قبولی در این آزمون ها غیرممکن به نظر
می رسد .لذا داوطلبان محترم باید توجه داشته باشند که با تسلط بر لغات این کتاب ارزشمند ،می
توانند از  %40این آزمون ها که از بخش لغت می باشد ،آسوده خاطر گردند و به راحتی نمره قبولی را
کسب نمایند.
آخرین ویرایش کتاب لغات  1100واژه یا همان ( 1100_Words_You_Need_to_Knowچاپ
انتشارات بارونز) شامل  46درس می باشد که هر درس دارای  20لغت و یک اصطالح عامیانه )(Idiom
است .تمام  46درس این کتاب برای اولین بار توسط گروه آموزشی کدینگ وردز جمع آوری گردیده
است تا حفظ لغات و مرور سریع آنها را برای شما عزیزان راحت تر کند .برای این مجموعه تالش فراوانی
صورت گرفته تا زبان آموزان عزیز بتوانند در چارچوبی منظم و صحیح هر آنچه که در مورد یک لغت
الزم است  ،بدانند و در کنار تمرین مهارت تست زنی به سریع ترین شیوه ممکن  ،کلیه لغات این کتاب
جذاب را همراه با مترادف و با تلفظ صحیح مرور کنند .از دیگر مزایای این مجموعه وجود REVIEW 3
به منظور یادآوری بیشتر است که پس از هر  15درس ،یک  REVIEWمتشکل از  40لغت بسیار مهم
آورده شده که عالوه بر افزایش ماندگاری لغات ،زبان آموز را با مهمترین و کاربردی ترین لغات خوانده
شده آشنا می کند .همچنین به منظور آشنایی با سواالت چهار گزینه ای به خصوص برای داوطلبین
کنکور پس از مرور لغات  ،برای هر درس  10سوال تستی مطرح شده است که در انتها کلید سواالت
همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است .در واقع با مطالعه این مجموعه بیش از  2000لغت ضروری
زبان انگلیسی را مرور خواهید کرد که می تواند کمک بسزایی را به داوطلبان آزمون های زبان ویژه
دکتری ) (MSRT - MHLE - EPTکند.

نکته مهم  :توصیه می شود به منظوری یادگیری بهتر و آسانتر لغات این کتاب حتما ابتدا کتاب 504
واژه ضروری و کتاب لغات ضروری تافل را مطالعه فرمایید که فایل مرور سریع هرکدام از این کتاب ها
را نیز می توانید از طریق سایت ما دریافت نمایید.
قیمت این محصول  11900تومان می باشد اما شما می توانید با  %20تخفیف فوق العاده و پرداخت
فقط  9500تومان فایل مرور سریع  1100به روش توربو را از طریق لینک زیر دریافت نمایید:

https://idpay.ir/codingwords/file/9076

در ادامه نظر شما عزیزان را به چند نمونه از سواالت سالهای گذشته از آزمون زبان ویژه دکتری و
اهمیت لغات این کتاب ارزشمند جلب می نماییم ( :لغات موجود در این کتاب با رنگ قرمز مشخص شده)

1) As an experienced, ….………….…..… politician, he never says what he really
)intends to do. (EPT-1395
d) bulky

c) fragile

b) obvious

a) crafty

)2) The idea that Tom was able to read minds was ……….………….. . (EPT - 1395
d) energetic

c) bizarre

b) benevolent

a) avid

3) Forestry researchers ……….………….. that trees communicate in some way.
)(MHLE - 1394
d) elaborate

c) stimulate

b) speculate

a) emulate

4) The hospital is looking for people willing to ……….………….. their organs.
)(MHLE - 1393
d) discern

c) donate

b) depict

a) dispatch

محصوالت دیگرگروه کدینگ وردز
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