مرور سریع لغات ضروری تافل به روش توربو
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(سراسری  ،ارشد و 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  EPTو MSRT
بی 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.
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Lesson 1
number

vocabulary

1

abroad

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

meaning

overseas

 خارج ازکشور- خارج

sudden

 ناگهانی- بی خبر

permissible

 قابل قبول- پذیرفتنی

praise

 ادعا کردن- تحسین کردن

truly

 حقیقتا- واقعا

unfavorable

 نامساعد- نامطلوب

suggestion

 سفارش- نصیحت

appealing

جذاب – جالب

independent

 خودمختار- مستقل

constant

 دائمی- مزمن

اِبراد

/əˈbrɒːd/

abrupt
اِبراپت

/əˈbrʌpt/

acceptable
/əkˈseptəbəl/

اِکسِپ تِبِل

acclaim
اِک لِیم

/əˈkleɪm/

actually
/ˈæktʃuəli/

اَک چُولی

adverse
اَدوِرس

/ˈædvɜːs/

advice
اِد وایس

/ədˈvaɪs/

attractive
/əˈtræktɪv/

اِت رَک تِو

autonomous
/ɔːˈtɒnəməs/

آتا مِنِس

chronic
/ˈkrɒnɪk/

synonym

کُرونیک
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Lesson 1
number

vocabulary

synonym

meaning

11

disapproval

objection

 نارضایتی- مخالفت

disturbing

اختالل – مختل کننده

arbitrarily - carelessly

شانسی – بدون الگو

constant

مداوم – بی وقفه

reschedule

به تأخیر انداختن

convincing

معتبر

extract

بیرون کشیدن – عقب نشینی کردن

12
13
14
15
16
17

2

دیسِپ ریوِل

/ˌdɪsəˈpruːvəl/

disruptive
دیس راپتِو

/dɪsˈrʌptɪv/

haphazardly
هَپ هَزِرد لی

/hæpˈhæzədli/

persistent
/pərsɪstənt/

پِرسیس تِنت

postpone
/pəʊsˈpəʊn/

پُست پُون

valid
/ˈvælɪd/

وَلِد

withdraw
/wɪðˈdrɔː/

ویذ دِرا
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TEST 1
1) There was an ----------------- change in the weather.
a) abroad

b) attractive

c) abrupt

d) haphazardly

2) The idea was ----------------- to everyone.
a) acceptable

b) advice

c) persistent

d) autonomous

3) ----------------- authors often win Pulitzer Prizes.
a) acclaimed

b) postpone

c) chronic

d) valid

4) They were ----------------- very good soccer players.
a) withdraw

b) disruptive

c) actually

d) adverse

5) Their ----------------- of the plan caused the experiment to be abandoned.
a) advice

b) acceptable

c) abroad

d) disapproval

6) ----------------- weather conditions made it difficult to play the game.
a) valid

b) chronic

c) adverse

d) persistent

7) It was obvious that the house was built -----------------.
a) actually

3

b) disruptive

c) haphazardly

d) attractive

مرور سریع تافل
کتاب لغات ضروری تافل یا ( Essential Words for TOEFLچاپ انتشارات بارونز) بی شک یکی
از بهترین کتاب های لغت درآزمون های داخلی و بین المللی می باشد که تا کنون چاپ شده و مطالعه
آن برای هر کسی که قصد شرکت در هر نوع آزمونی را دارد  ،یک الزام است.
این کتاب اولین منبعی است که داوطلبین شرکت در کنکورکارشناسی ارشد یا متقاضیان شرکت در
آزمون دکتری جهت افزایش دامنه لغات خود به آن مراجعه می کنند و در واقع بدون تسلط بر این لغات
حتی شرکت در کالس های حضوری یا غیرحضوری زبان و مطالعه جزوات موسسات نیز برای این افراد
نمی تواند بازدهی خوبی داشته باشد.
با بررسی های صورت گرفته  ،بسیاری از داوطلبان علی رغم دانستن اهمیت ویژه لغات ضروری این
کتاب حتی اقدام به تهیه این کتاب هم نکرده و ترجیح می دهند که بیشتر از جزوات گران قیمت
موسساتی استفاده کنند که شاکله ی این جزوات را لغات تافل تشکیل می دهد .هم چنین درطی سال
های گذشته پاسخ قسمت اعظمی از تست های کنکورکارشناسی ارشد را لغات اصلی این کتاب یا
مترادف این لغات تشکیل داده اند که این خود اهمیت ویژه این کتاب را بازکو می کند.
آخرین ویرایش کتاب لغات ضروری تافل شامل  500لغت اصلی در قالب  30درس می باشد که هر درس
دارای  16-17لغت است .تمام  30درس این کتاب همانند درس اول که مشاهده کردید 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  500لغت ضروری تافل را همراه با مترادف و با تلفظ صحیح مرور کنند.
این ویژگی های منحصر به فرد به همراه قیمت بسیار ارزان موجب شده که این محصول بی نظیر  ،مورد
مشابهی نداشته باشد و صرفه جویی در وقت و هزینه را برای زبان آموزان بویژه کنکوری های عزیز
میسر نماید.
قیمت این محصول  8900تومان می باشد اما شما می توانید با  %25تخفیف فوق العاده و پرداخت فقط
 6500تومان فایل مرور سریع تافل به روش توربو را از طریق لینک زیر دریافت نمایید:

https://idpay.ir/codingwords/file/7153

محصوالت دیگرگروه کدینگ وردز

تماس با ما

http://codingwords.ir
codingwordsToefl@gmail.com
@codingwords
09305271778

