با سالم ،اهمیت درس زبان انگلیسی از آنجاییست که تنها درس مشترک در کلیه رشته ها و تمامی مقاطع
تحصیلی وسایر آزمونها میباشد.کتاب  ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEFLیا همان تافل بارونز یکی از
منابع اصلی آزمون های داخلی مقاطع کارشناسی ارشد ،دکترا کلیه رشته ها و مقطع کارشناسی گروه منحصرا
زبان و همچنین آزمون های تافل ،آیلتس و  MSRTاست؛اما بدلیل اینکه حفظ کردن لغات آن دشوار است
بسیاری از داننشجویان با این دغدغه مواجهاند که چگونه میتوان این مشکل را حل کرد؟! موثرترین روش برای
بخاطر سپردن این لغات روش کدینگ است .علی رغم اینکه در این زمینه تالشهایی صورت گرفته اما منابع
موجود اشکاالتی از قبیل  :طوالنی بودن کد مربوطه ،عدم همخوانی کلمه با کد و نبودن تصویر متناسب با کد را
دارند.این کتاب از چند نظر دارای شاخصهایی منحصربه فرد است:
 )1وجود کدهای جذاب ،متناسب و کوتاه جهت بخاطر ماندن هرچه بهتر واژه
 )2برای اکثر کلمات چند کد در نظر گرفته شده تا قدرت انتخاب شما را باال ببرد
 )3برای هر کلمه ،تصویری متناسب با آن در نظر گرفته شده تا ماندگاری واژه در ذهن افزایش یابد.
امیدوارم که با خواندن این کتاب ،لغات را به آسانی بخاطر بسپارید و درس زبان انگلیسی را با درصدهای باالیی
در آزمونها پاسخگو باشید.
سیامک رضایی

Benefit= assist

مفید بودن برای ،منفعت؛مزیت
.....
درس دوازدهم .....

هرچی که به نفعتت باشته تممتا
برات مزیت و منفعمی داره

Actually= truly

در واقع ،تقیقماً ،به راسمی

.....

!؟ 
اِ کچلی واقعا 

درس اول
.....

 Delighted= elated, satisfied

شاد؛ راضی ،مسرور ،خرسند

الهتتی دالتتتون همیشتته شتتاد و
.....

خرسند باشه

درس هفدهم .....

دِ لیمه رو بیار رو سفره تتا همته
شاد ومسرور بشن!

Ancient= old

باسمانی ،کهن ،قدیمی

تو این عکس انیشمن شتییه یته
.....

آدم قدیمی و باسمانیه

درس سوم .....

آن شِنِت که تو دستمت ررفمتی
مربوط به آثار قدیمی و باسمانیه
Intolerable= unbearable

غیرقابل تحمل؛ سخت

این توله رو ابله با خودش نیترده؛
.....

واق واقش دیگته بترام غیرقابتل

درس سوم .....

تحمل شده
این طتوری آبلته رترفمن واسته
هرکسی سخت و غیرقابل تحمله
Assert= declare

رفمن ،اعالن کردن

.....

اره میخوای اسیرت نکنن باید از

درس چهارم .....

خودت دفاع کنی

 Inaccessible= remote

دوردست ،غیرقابل دسمرس

این عکس ستیییل بایتد دور از
.....

دسمرس باشه!

درس سیزدهم .....

این عکس ستییل کتن غیرقابتل
دسمرسه
Deceptively= misleadingly

به طرز رول زننده ،به شکل فریینده

.....

دود قلیتتون دوستتییت واقعتتا

درس چهارم .....

فریینده و رول زننده هست

Resilient= tenacious

انعطاف پذیر؛بهیودپذیر

این رضای لعنمی! چقدر بتدنش
.....

انعطاف پذیره!

درس چهارم .....

تیم برزیل انعطاف پذیر و رو به
بهیود بازی میکنه

Amaze= astonish

ممعجب ساخمن ،ممحیر ساخمن

اِ مزه ایتن غتذا آدمتو ممحیتر و
.....

میهوت میکنه!

درس پنجم .....

جنگلهای آمازون آدمو ستردررم
و ممحیر میکنه
Baffle= puzzle,confuse

ریج ساخمن ،میهوت ساخمن

مثتتل بوفتتالو رتتیج شتتدی
.....

نمیدونی داری چیکارمیکنی!

درس پنجم .....

وقمی رله شتیرها بته بوفتالو
تمله میکنن ،ریج میشه!
Brilliant= radiant, intelligent

روشن ،بااسمعداد ،باهوش وزیرک

.....

بعضی دخمرای زیترک و زرنتگ

درس پنجم .....

شوهرشتتونو مجیتتور میکتتنن
براشون برلیان بخره!

Omit= neglect

خط زن؛تذف کردن ،نادیده ررفمن

امید عالیشاه رو از لیست ملی
.....

پوشها خط زدن

درس بیسمم .....

اُ میتتت رو نادیتتده رتترفمیم و
باهاش تمرین نکردیم
Creep= crawl

خزیدن؛چهاردست وپارفمن

.....

ماشین که ریپ زیاد میزنه انگاری

درس هشمم

داره چهاردست وپتا راه میتره و

.....

میخزه!

Vigorous= strong, powerful

قوی ،نیرومند

وای رر خیدم! چقد نیرومند و
.....

قویه!

درس دهم .....

فیگتتورش نشتتون میتتده کتته
خیلی نیرومنده!

