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Preface

مجموعه حاضر که هم اکنون در پیش روی شماست، به سبب داشتن روشی علمی و کاربردی برای شناخت و بهره گیری از جذابیت ها و 
قابلیت های آموزشی خاصی برخوردار است و مطالب آن طوری تنظیم و تدوین گردیده است که خواننده با حداقل معلومات زبان انگلیسی 

قادر به فهم و استفاده از مطالب ارائه شده می باشد.
مشکل عمده داوطلبان زبان رزیدنتی، مواجهه شدن با حجم انبوهی از مطالب عمومی و تخصصی و همچنین سردرگرمی در انتخاب مرجعی 
مناسب می باشد. روش بکار رفته در این کتاب به گونه ای است که عمده ترین نیازهای مخاطب را در درک از مطالب مرتفع می سازد و هر 
داوطلب با هر درجه از آگاهی و استعداد قادر به استفاده از آن خواهد بود. در حقیقت این مجموعه بصورت خودآموز ویژه داوطلبین شرکت در 
آزمون دستیاری دندانپزشکی تنظیم شده و تا آنجا که امکان داشت با زبانی ساده ضمن تشریح اجزاء و عناصر تشکیل دهنده لغات، به تجزیه و 
تحلیل عوامل ساختار لغت پرداخته ام. شایان ذکر است که این مجموعه با توجه به رفرنسهای ارائه شده توسط وزارتخانه تهیه وتنظیم شده است.

در این مجموعه، مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
1- آموزش ساختار لغت )Word Formation( + تست + پاسخ تشریحی

2- آموزش لغات گیج کننده )Word Trap( + تست + پاسخ تشریحی
3- آموزش افعال دو کلمه )Phrasal Verbs( + تست + پاسخ تشریحی

4- دیکشنری کوچک افعال عمومی و تخصصی + تستهای عمومی وتخصصی بر اساس دیکشنری از پیش گفته شده+ پاسخ تشریحی
الزم به توضیح می باشد برای دسترسی سریع به پاسخ تشریحی تستها و جلوگیری از اتالف وقت، تمامی تستها در صفحه چپ کتاب و پاسخ 

تشریحی درست روبروی تستها در صفحه راست تنظیم شده است.
امیدوارم که روش و چیدمان تست ها و پاسخ تشریحی آنها بعنوان روشی کاربردی، مورد استفاده داوطلبین عزیز قرار بگیرد و زمینه برای 
مطالعه ژرفتر و با کیفیت تر داوطلبان عزیز را فراهم آورد. ضمناً مطالعه این کتاب را برای دیگر داوطلبین پزشکی و زیر مجموعه های آن که خود 

را برای آزمون MHLE آماده می نمایند توصیه می نمایم.
در اینجا الزم می دانم از مدیرمسئول محترم انتشارات وزین رویان پژوه و همکاران مجربشان که در آماده سازی این مجموعه متقبل زحمات 

زیادی شدند تشکر و قدردانی نمایم.
Email: sdtd556@yahoo.com

WebLog: saeedtalepasand.blogfa.com

Whats app: 09109033653/09398184508 

دکتر سعید طالع پسند
تهران - زمستان 1400



Word Formation

یادگیری ساختار لغات به شما کمک می کند تا با استفاده از قواعد ساختار لغت، بدون معنی کردن صورت سوال یا گزینه ها، پاسخ صحیح را بیابید. 
در ادامه شما با این مهارت آشنا خواهید شد

Prefixes and Suffixes

Introduction

هرلغت چهار حالت دارد: یافعل است یا اسم یا قید و یاصفت. با استفاده از پیشوند و پسوند می توانیم این چهار حالت را تشخیص داده و 
بدون معنی کردن پاسخ صحیح را بیابیم

همانطور که در زیر مشاهده می کنید یک لغت حداکثر از سه قسمت تشکیل می شود
1. suffix پسوند
2. stem ریشه یا بدنه
3. prefix پیشوند

 Â Examples

برنامه نویس برنامه پسوند اسم ساز

programmer: program + er

(someone who programs) کسی که برنامه می نویسد

underestimate: under + estimate

(estimate somebody/something too little)

غیرقابل تشخیص پیشوندمنفی ساز ریشه پسوند صفت ساز

unrecognizable: + un + recognize able

(cannot be recognized)

چنانچه کلمه ای هر دو عنصر پیشوند و پسوند را با هم داشته باشد affix نامیده می شود. Unrecognizable یک affix است.
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Interpreting the Meaning of

Prefixes and Suffixes

Prefixes usually change the meaning of a word پیشوندها معموالً معنی کلمه را تغییر می دهند

 Â Examples

Unpleasant ناخشنود
Interactive متقابل
 Suffixes usually change the part of speech of the word  پسوندها معموالً فرم دستوری کلمه را تغییر می دهند

 Â Examples

Pleasantly خشنود
Actively فعاالنه

Prefixes

Prefixes can be categorized as below پیشوندها می توانند به شرح ذیل دسته بندی شوند 
Negative and positive  منفی و مثبت
Size اندازه
Location مکان
Time and order زمان و نظم
Numbers اعداد

درک معانی پیشوندهای مختلف از اهمیت باالیی برخوردار می باشد چون می تواند خواننده را در یادگیری و فهم کلمات و واژگان جدیدی که 
می آموزد، کمک کند. به هر حال خواننده باید به این نکته توجه داشته باشد که یک پیشوند می تواند بیش از یک معنی داشته باشد.
)inside("و هم به معنی "داخل)inactive(می تواند هم به معنی "نه و نفی کردن" باشد in- بعنوان مثال در جدول صفحه بعد
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Negative and

Positive Prefixes

This prefix type is used 
to change the meaning 
of the stem negatively 
or positively

این نوع پیشوند برای تغییر 
معنی ریشه به منفی یا مثبت 

استفاده می شود 

Prefix Type Prefix Meaning Example

Negative

un-

not

unmagnetized

in- incomplete

im- impossible

il- illegal

ir- irregular, irrelevant

non- not connected with non-programmable

mis-
bad, wrong

misdirect

mal- malfunction

dis- opposite feeling

opposite action

disagree

disconnect

anti- against antiglare

de- reduce, reverse demagnetize, decode

under- too little underestimate

Positive re- do again reorganize

over- too much overload

Prefixes of Size

This prefix type is used to aggregate 
the meaning of a stem with a size 
concept.

این نوع پیشوند برای بهم پیوستن معنی یک 
ریشه با یک اندازه مفهومی استفاده می شود

Prefix Meaning Example

semi- half, partly semiconductor

equi- equal equidistant

mini- small minicomputer

micro- very small microcomputer

macro-
mega-

large

great

macroeconomics

megabyte

Prefixes of Location

This prefix type is used to aggre-

gate the meaning of a stem with a 
location concept

معنی  پیوستن  بهم  برای  پیشوند  نوع  این 
یک ریشه با مفهوم مکانی استفاده می شود.

Prefix Meaning Example

inter- between, among interface

intra- within, inside of intranet

super- over supersonic

trans- across transmit

ex- out exclude

in- inside include

extra- beyond extraordinary

sub- under subschema

infra- below infra-red

peri- around peripheral
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Prefixes of Numbers

This prefix type is used to aggre-

gate the meaning of a stem with a 
number or count concept.

این نوع پیشوند برای بهم پیوستن یک 
ریشه با اعداد یا مفاهیم شمارشی استفاده 

می شود.

Prefix Meaning Example

semi- half semicircle

mono- one monochromatic

bi- two binary

tri- three triangle

quad- four quadruple

penta- five pentagon

hex- six hexadecimal

sept(em)- seven September

oct- eight octal

dec- ten decimal

multi- many multiplexor, multidimensional

Prefixes of Time and Order

This prefix type is used to aggre-

gate the meaning of a stem with a 
time or an order concept.
این نوع پیشوند برای بهم پیوستن معنی 
یک ریشه با مقهوم زمان یا نظم استفاده 

می شود

Prefix Meaning Example

ante-
pre-

before antecedent

prefix

prime- first primary

post- after postdated

retro- backward retroactive

Other Prefixes

This prefix type includes the pre-

fixes which cannot be categorized 
into any of the aforementioned 
categories.
این نوع پیشوند شامل پیشوندهایی است 
که در هیچیک از طبقه بندی های فوق الذکر 

نمی تواند دسته بندی شود.

Prefix Meaning Example

pro- before, in advance

forward

program

progress

auto- self automatic, autobiography, auto-

graph

co-
con

together

with

coordinate

connect

نکته مهم: هنگام یادگیری انواع مختلف پیشوندها، مهم است بخاطر سپرده شود هر کلمه ای که در بردارنده ترکیبات پیشوندی جداول باالست،   
الزاماً پیشوند محسوب نمی گردد. گاهی اوقات کلمات، شکلهای ترکیبی )combining forms( به خود می گیرند که به ظاهر شباهت زیادی به 

پیشوندها دارند ولی در حقیقت ترکیب مورد نظر پیشوند نیست و به عنوان بخشی از خود کلمه می باشد. مثالً:
کلمه date به معنی "تاریخ" و پیشوند ante- به معنی "قبل" می باشد. این دو بصورت antedate به معنی " جلوانداختن" است. حال آنکه 
ترکیب کلمه room به معنی "اتاق یا فضا" با کلمه ante که شباهت کامل با پیشوند ante- دارد یعنی anteroom به معنی "اتاق انتظار یا 

کفش کن" می باشد. در واقع ante در کلمه anteroom پیشوند نیست و جزئی از کلمه محسوب می شود.




