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خیلی زیاد هست مشاهده  59در ذیل مهم ترین لغاتی را که امکان حضور آن ها در کنکور  عزیز دانش آموز
در کنکور مطرح شده اند را بررسی و مهم ترین  52تا  82میکنی برای این کار تمام لغت هایی که از سال 

روز بعدی عالوه لغت حفظ بکن و  60آن هارا همراه با تعداد تکرار آن ها در کنکور برایت آورده ام هر روز 
لغت دیروزی را هم مرور کن و این روند را ادامه بده تا روز کنکور بارها و  60لغت حفظ کردی  60بر اینکه 

کنیلغاتی که در کنکور مطرح خواهند شد تسلط پیدا  %50بارها این لغات را مرور بکن تا به بیش از   

 تعداد تکرار در کنکور معنی فارسی واژه

Active 2 فعال 

Along 1 در طول 

Bend 7 خم کردن 

Blood 6 خون 

Bother 9 اذیت کردن 

Burn 1 سوختن 

Carry 8 حمل کردن 

Combine 61 ترکیب شدن 

Create 5 به وجود آوردن 

Decision 1 تصمیم 

Deeply 1 عمیقا 

Define 69 تعریف کردن 

Definition 1 تعریف 

Disagree 1 مخالف بودن 
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Efficient 61 موثر ،کار آمد 

Efficiently 61 به طور کار آمد 

Especially 1 به خصوص 

 

فارسیمعنی  واژه  تعداد تکرار در کنکور 

Proud 8 سربلند و مغرور 

Reasonable 61 منطقی 

Regular 66 منظم 

Release 17 ساطع  کردن 

Stretch 67 دراز کردن 

Trouble 1 مشکل ،دردسر 

Audience 66 مخاطب 

Concentrate 65 تمرکز 

Communication 62 ارتباط 

CONFIDENCE  نفساطمینان ،اعتماد به  66 

Distract 66 حواس را پرت کردن 

Effective 1 موثر 

Emphasize 69 تاکید 
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Firmly 10 محکم 

Natural 60 طبیعی 

Permission 66 اجازه،مجوز 

Presentation 10 ارائه 

Provide 10 آماده کردن 

Cause 60 باعث شدن 

Concern 1 نگران 

Damage 1 آسیب خسارت 

Environment 10 محیط 

Enhance 61 افزایش دادن 

Pollution 62 آلودگی 

Instrument 61 الت موسیفی 

Predict 61 محافظت کردن 
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Smoothly 69 روان 

Develop 62 توسعه دادن 

Estimate 62 تخمین زدن 

Artificial 10 مصنوعی ساختگی 

Density 66 چگالی 

Feature 67 خصوصیت 

Destination 65 مقصد 

Devote  11 اهدا 

Impression 16 تاثیر پذیرفتن 

Effect 69 تاثیر 

Experiment 62 ازمایش 

Function 12 فعالیت 
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Improve 61 بهتر شدن 

Influence 11 تحت تاثیر 

Observation 62 مشاهده 

Research 61 تحقیق 

Straight 62 مستقیم صاف 

 

Separate 62 جدا کردن 

Perform 11 انجام دادن 

Encourage 66 تشویق کردن 

Result 66 نتیجه 

Relize 66 تشخیص دادن 

 

 


