مرور واژگان كتاب اول دبیرستان
• admire • prophet • sense • steam • host
• truthfulness • honesty • drop • odd
• • seem • lid • kettle • move • duty • ripe
coconut • pass • guest • highly • clever
.1

آنهــا بهشــدت ) (highlyپیامبر ) (prophetمــا را بهخاطر
درستكاریشــان ) ،(honestyحســی ) (senseوظیفــه
[شناسی] ) (dutyو راستگوییشان ) (truthfulnessتحسین
میكردند ).(admired
میمــون حیــوان باهوشــی ) (cleverاســت .او نارگیلهــای
) (coconutsرسیده ) (ripeرا به پایین میاندازد).(drop
اینكه بخار میتوانست درپوش ) (lidكتری ) (kettleرا حركت دهد
) (moveبرای او عجیب ) (oddبه نظر میرسید ).(seemed
میزبان ) (hostغذا را به مهمان ) (guestداد [تعارف كرد] ).(passed

.5

پرندهها از دانهها ) (seedsو حشرات ) ،(insectsو گیاهان
) (plantsتغذیه میكنند).1(feed on
2
آنها به وی لقب ) (titleاالمین دادند كه به معنی قابلاعتماد
)(trustworthyاست.
مــن در حیرتــم ) (wonderچرا مــردم قبل از اســام بتها
) (idolsرا میپرستیدند ).(worshipped
مــن او را به مهمانیام دعوت كــردم ) (invitedو او پذیرفت
).(accepted

.2
.3
.4

.6
.7
.8

1. They highly admired our prophet for his
honesty, sense of duty, and truthfulness.

2. Monkey is a clever animal. It drops the ripe
coconuts down.
3. That steam could move the lid of the kettle
seemed odd to him.
4. The host passed the food to the guest.

• accept • wonder • feed • seed • plant
• invite • title • insects • trustworthy
• mean • worship • idol
5. Birds feed on seeds, insects, and plants.

1. They highly admired our prophet for his
honesty, sense of duty, and truthfulness.

6. They gave him the title of Al-Amin which
means trustworthy.
7. I wonder why people worshipped idols
before Islam.
8. I invited him to my party and he accepted.

9. He always treats his relatives kindly.
10. We ordered some mushrooms for lunch and
the waiter brought them.
11. John is a wise boy; he never drives carelessly.
12. He put on his boots and waited in the yard
for a moment.

• pan • enemy • against • boil • still • kill
• explain • understand • find • way • get
lost • worry • once more • plan
 .13من تخممرغ را در تابه ) (panجوشاندم [آبپز كردم] ).(boiled
 .14او درس را یكبار دیگر ) (once moreتوضیح داد )،(explained
اما من هنوز [باز هم] ) (stillآن را نفهمیدم ).(didn’t understand
 .15نگران ) (worryنباش .او راه ) (wayبرگشت را پیدا خواهد
كرد ) .(findاو گم نخواهد شد ).(won’t get lost
 .16برخی از مردم علیه) ،(againstمحمد(ص)(pace be upon him)4
شــدند و دشمن ) (enemiesاو گشــتند .آنها حتی ) (evenبرای
كشتن ) (killاو برنامهریزی كردند ).(planned

13. I boiled the egg in the pan.
14. He explained the lesson once more, but I still
didn’t understand it.
15. Don’t worry! He will find the way back. He
won’t get lost.
16. Some people turned against Mohammad
(peace be upon him) and became his
enemies. They even planned to kill him.

• climb • certainly • discover • snowplow
• sunset • succeed • mystery • migration
• at last • solve • try • return • beside • distance
 .17تام از ماشین برفروب ) (snowplowباال رفت )(climbed
و در كنار ) (besideراننده نشست.
 .18مــن تمــام روز ) (all day longســعی كــردم ) (triedكــه
مسئله را حل كنم ) (solveو سرانجام ) (at lastموفق شدم
).(succeeded
 .19شاید ) (maybeروزی شــما رازهای ) (mysteriesمهاجرت
) (migrationپرندگان را كشف كنید ).(discover
 .20فاصله ) (distanceاینجا تا ادارهی او طوالنی نیست .او قطع ًا
) (certainlyقبل از غروب آفتاب ) (sunsetبرخواهد گشت
).(will return

تعدادی واژه در داخل هر  boxقرار داده شدهاند .ابتدا
ببینید كدام یك از آنها را بلد نیستید و سعی كنید این
واژهها را یا رنگی كنید یا در كنار آنها عامتی بگذارید.

• admire • prophet • sense • steam • host
• truthfulness • honesty • drop • odd
• • seem • lid • kettle • move • duty • ripe
coconut • pass • guest • highly • clever

• wise • mushroom • treat • yard • relative
• waiter • order • moment • wait • grass
• field • bring ( brought) • carelessly • boots
 .9او همیشــه با خویشــاوندانش ) (relativesبا مهربانی رفتار
میكند .(treat) 3
 .10ما مقداری قارچ ) (mushroomبرای ناهار ســفارش دادیم
) (orderedو گارسن ) (waiterبرایمان آورد ).(brought
 .11جان پسر عاقلی ) (wiseاست؛ او هرگز بیدقت )(carelessly
رانندگی نمیكند.
 .12او پوتینهایش ) (bootsرا پوشــید و در حیاط ) (yardبرای
لحظهای ) (momentمنتظر ماند ).(waited

راهنمای استفاده:
همانطــور كــه میدانید در كنكور سراســری تنها زبان  3و زبان
پیشدانشگاهی بهعنوان منبع طرح ســوال معرفی شدهاند ،اما از
آنجایی كه واژههای سال اول و دوم دبیرستان در بین متنها و در
البهالی جمات تستها استفاده میشوند ،دانستن معانی آنها برای
كنكور ضروری اســت .همچنین برای یادگیری عمیقتر و ماندگارتر
واژهها ،توصیهی جدی آن اســت كــه واژهها را داخــل جملهها یاد
بگیریم .از ایــن رو در این آفاردئون واژههــای كلیدی كتاب اول و
دوم در داخل جملهها مرور شدهاند.
در بخش واژگان:

17. Tom climbed up the snowplow and sat
beside the driver.
18. I tried to solve the problem all day long, and
at last I succeeded.
19. Maybe someday you’ll discover the
mysteries of bird migration.
20. The distance from here to his office is not
long. He will certainly return before the
sunset.

2. Monkey is a clever animal. It drops the ripe
coconuts down.
3. That steam could move the lid of the kettle
seemed odd to him.
4. The host passed the food to the guest.

سپس سعی كنید جملههایی را كه در زیر لغات آمده بخوانید
و به معنی تمام كلماتی كه در آنها بهكار رفته توجه كنید.
به هیچ عنوان روی واژههای ابتدای هر  boxمعنی فارسی
ننویسید؛ بلكه معنی آنها را از روی معنی جملهها بخوانید.

 .61آنها بهشــدت ) (highlyپیامبــر ) (prophetما را بهخاطر
درستكاریشــان ) ،(honestyحســی ) (senseوظیفــه
[شناســی] ) (dutyو راستگوییشــان )(truthfulness
تحسین میكردند ).(admired
 .62میمــون حیــوان باهوشــی ) (cleverاســت .او نارگیلهای
) (coconutsرسیده ) (ripeرا به پایین میاندازد).(drop
 .63اینكه بخار میتوانســت درپوش ) (lidكتری ) (kettleرا حركت
دهد) (moveبرای او عجیب) (oddبه نظر میرسید).(seemed
 .64میزبان) (hostغذا را به مهمان) (guestداد [تعارف كرد]).(passed

الزم به ذكر است ،از آنجایی كه این آفاردئون در اصل برای داوطلبان
كنكور تالیف شده ،ترتیب ارایهی واژهها بهترتیب درسهای كتاب
اول یا دوم دبیرستان نیست؛ بدین معنی كه در یك جمله ممكن است
واژههای درس اول ،پنجم یا هشتم نیز بهكار رفته باشد .بنابراین
واژگان هر پایه عاوه بر داوطلبان كنكور میتواند برای دانشآموزان
همان پایه (در پایان سال) یا دانشآموزان سال بعد (بهعنوان منبعی
برای مرور ســریع واژگان پایهی قبل) هم مفید باشــد .برای مثال
خواندن واژههای پایهی اول برای دانشآموزان سال دوم و خواندن
كل آفاردئون برای دانشآموزان سال سوم در ابتدای سال تحصیلی
توصیه میشود .بدیهی است دانشآموزان سال اول در پایان سال
نیز میتوانند برای مرور سریع از این آفاردئونی استفاده كنند.
بخش گرامر:
در بخش  ،clozeكنكور گاهی اوقات روی نكتههای گرامری سال اول
یــا دوم نیز تمركز میكند ،از این رو مرور این نكات گرامری توصیه
میشــود .در اینجا نكتههای ظریف كه گاهی اوقات در بخش گرامر
كتاب درسی نیامده ،بلكه در بین جملهها و متن درسها وجود دارد
نیز با مثال بیان شده و خواندن آنها به دانشآموزان تمام پایههای
دبیرستان توصیه میشود.
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