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In the name of Allah 
 The most gracious the most merciful  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  : مولف مقدمه

 ریاضت بگذرد سختی سرآید  نگفتم روزه بسیاری نپاید 

 ولیکن آدمی را صبر باید  پس از دشواری آسانیست ناچار 

 ((شیخ اجل ، سعدی  ))                    هالل آنک به ابرو می نماید  رخ از ما تا به کی پنهان کند عید

بان ینی درس ز ید میگی در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سالم ، سالمی به شیر بانی و :( اگر دار ینی و چه ز زود  ... باید بگمد چه شیر
یب نیست قابل اثباتهو قضاوت نکنین  بان هم اونقدرا که میگن سخت و عذاب آور و عجیب و غر همراه نوشته با من  تا اخر این و که ز

بان انگل و خواهد بود هست ی همیشه بوده وسختکه در مورد همه چیز ، البته !  باشین یسی واسه هر مقطع و کاربرد اما خب نکته ی قشنگ ز
بانو زمینه ای ، پیدا کردن  ی و پایه ای هر مهارتی به ! با یادگرفتن اصول اساس مقصده الگوهای ثابت یادگیری اصولی ز

یاضت بگذرد سختی سرآید ! ستاد سخنقول ا همه ی  برایا شیوه ای نوین ب این کار رو واسه اولین بار کتابکه ما در این  ، ر
بان لغات یمکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی  مورد نیاز شما برای درس ز  را صبر باید !  ولیکن آدمی انجام داد

کادمی بان وشش سال پیش درست بعد از یازده سال یادگیری آ بان و ک ز بیت مدرس ز رفتن گ شرکت در دوره های تر
 و ماندگار کامل ،ری درست با نمرات باال ، وقتی به این فکر میکردم که واقعا شیوه ی یادگی و بین المللی مدارک رنگارنگ رسمی

بان چیه ، هیچ جوابی واسش نداشتم و همیشه سختی های راه خودم رو یادم میومد !  یدن این همه مز کل واسه دانشجوها و شد
بان آموزام در دانشگاه ها و موسسات و مدارس مختلف واقعا آسون نبود . تا اینکه  یسانس روانشناسی در اوایل دوره لدانش آموزا و ز

به های تدریسیک سال تمام ،  کادمیک خودم ، اساتیدم رو صرف ترکیب تجر بان و اطالعات آ تدریس ، مبانی  ) متدهای ز
بان شناسی م بان و یادگیری رو، اصول و فنون ترجمه و  قابله ای و کاربردی ، فونولوژی ، مبانی آزمون سازیز ان شناسی ز

بان انگلیسی یک بار یادگیری کامل و جامع ( کردم تا بتونم راه حل ثابتی برای که حاصل اون پیدا کنم  مهارت های مختلف ز
بی وشیوه ی ابداعی  ید ( یاد اسبقجامع ) شیوه های  ، تجر بان و اضافه شدن موارد جد  Discoverشد که مخفف  D.Eگیری ز

English ! د چارت بندی های برای تالیف و تدریس نیازمناجرای عملیاتی این شیوه واقعا کار سختی بود ، چرا که  هست
یدی برای تالیف و تدریس بود تلف ) کنکوری و خاما شدنی بود ! با اجرای این شیوه در کالسای مختلف و مخاطبین م یمجد

بانی ، رضایت   کورکندر  ن ! ( خداروشکر نتایج و بازخوردهای خوبیوون و غیرج  ووغیرکنکوری ، ضعیف و قوی ، مرد و زن ، ج   ، تسلط ز
سال این شیوه در عرصه های کاربردی مختلف آزمون شد و نقایص اون برطرف شد تا  دو حدودحاصل شد و  از یادگیری و ...

ین حالت خودش رسیده و ماشابه  امروز که یءپخته تر یل به درخت تنومند میوه دار امروز تبد یروز تبد ل شده ) این هم در لله این نهال د
 . ( جواب استاد که میفرمودند رخ از ما تا به کی پنهان کند 

با شیوه  رشناسی ارشد روانشناسیادر کنکور ک عمومی و تخصصی مورد نیازاثر پیش روی شما مخاطبین عزیز شامل کلیه لغات ، عبارات 
طراحی روند آموزشی ، ساعت  077از مطالعه هرچیزی در باب لغت شما رو بی نیاز خواهد کرد و حاصل بیش از  ای نوین هست که

ین آثار هم خالی از ایراد نیستند و دائما نیازمند اصالح و رفع عیوب هتس ، ترجمه تالیف ز ند ، پس مارو او گردآوری است اما قطعا بهتر
ین .  ) ضمنا فصل صفر رو بی زحمت قبل از شروع کارتون حتما مطالعه کنین ! ( نظرات جذابتون بی بهره نزار

یداد – موفقیت ، شادی و سالمتی روزافزونبا آرزوی  بان روان آموز ( جالل پر پارتمان ز یت د یر  ) مد
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غوی لاست که پیشنهاد میکنیم اگر پایه  بخشحاوی سه  فصل*** این 
ماً قبل از شروع ، لغات پایه ای را که در  و زبانی  خشبضعیفی دارید ، حت

 .اول همین بخش تالیف شده است را مطالعه کنید 
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Chapter zero 

Introduction  
  مقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه این کتاب بدون مطالعه ی این فصل 

درست مثل آب در هاون کوبیدنه ! در این فصل 

ها و العه اصولی لغات ، پیشوندبه معرفی شیوه مط

پسوند ها و آموزش استفاده از کتاب و می پردازیم 

. 
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ی دانید ، درس زبان در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی فقط از متن تشکیل شده است ) پنج یا شش متن با سی سوال ( و واضح که مهمانطور 

ه یاست که زیربنای هر متنی را مجموعه ای از لغات تشکیل می دهد . پس اولین گام برای پاسخگویی به سواالت این درس در کنکور نیز تقویت بن

 این قسمت ابتدا اصول یادگیری لغات را بررسی و سپس به آموزش پیشوند ها و پسوندها می پردازیم .لغوی است که در 

 روش عبارتند از : این اصول یادگیری لغات به 

  ، مانند : برای سهولت در یادگیری ) استفاده از زبان مادری ( و زبان فارسی استفاده از هم پوشانی های لغوی زبان انگلیسی (8

 Boot – mood – chance – check – channel – form – Characteristic – shock – stress – company … 

کانال ) کانال آب یا کانال تلوزیون و ...  –شانس  –حس و حال ، خلق و خو ( مثالً میگیم االن توی مود فالن کار نیستم ! مود )  –بوت ) چکمه ( 

 ( و ... کمپانی ) شرکت –استرس  –شوک  –) ویژگی ، مثال میگیم فالنی کاراکتر شخصیتی ... داره (  کتر کارا – ( دادن فرمیا  فرمفرم )  –( 

  همزمان مترادف ها و متضادها برای افزایش تسلط لغوی و مرور مجدد ، مانند : مروراستفاده از  (8

Hire – fire / strange – familiar / increase – decrease / estimate – guess …  

  زدن یا حدس و ... استخدام کردن ، اخراج کردن / غریبه ، آشنا / افزایش دادن ، کاهش دادن / تخمین زدن ، حدس

ر و واستفاده از لغات مشابه آوایی و امالیی برای جمع بندی بهتر ، افزایش تسلط و عدم ترکیب اشتباه دو لغت مشابه در مطالعه سریع متون کنک (4

 مانند :مرور مجدد ، 

Except – expect – aspect – accept / angel – angle / Nature - Nurture / divergent – convergent… 

 واگرا ، همگرا و ... طبیعت و سرشت ، تربیت /  به جز ، انتظار داشتن ، جنبه یا لحاظ ، قبول کردن / فرشته ، زاویه /

( برای یادگیری نظام مند لغات زبان انگلیسی ، کاهش زمان الزم برای یادگیری  suffixesد ها ) ( و پسون prefixesاستفاده از پیشوند ها )  (3

 لغات مشابه با معانی مختلف و سهولت برخورد با بسیاری از لغات ناآشنا در کنکور ، مانند :

Imbalance / prenatal / Neonate / Inappropriate / Reform / undeniable / Description / Descriptive... 

 نامتعادل / پیش زادی / نوزاد / نامناسب / شکل دهی مجدد / غیرقابل انکار / توصیف / توصیفی و ... 

ثابتی را به هر کلمه می بخشند ، به عنوان مثال تقریبا در کلمات فوق حداقل یک پیشوند ، پسوند و یا هر دوی آن ها دیده می شوند که معانی 

 پیشوندهای منفی ساز هستند . این پیشوندها و پسوندها را به صورت کامل آموزش خواهیم داد .  im / in / irپیشوندهای 

ضافه ، افعال دو قسمتی مشابه با تغییر حروف ا مثال : طبقه بندی اختالالت و... خود اسمی استفاده از طبقه بندی ساختاری لغات ) اسم ها در طبقه( 1

 : ، مانند و ... (در طبقه خود 

Look at – look for / Conversion disorder – Agoraphobia - Mood disorder – hypersomnia - insomnia 

/ century – decade – year ,…  

 نگاه کردن به ، جست و جو کردن / اختالل تبدیلی ، بازار هراسی ، اختالالت خلقی ، پرخوابی ، بی خوابی / قرن ، دهه ، سال و ...

وس هم مدل ابینگهایادگیری لغت در جمله و مدل های تکرار منظم )  لغات ،سازی ذهنی تصویر،  و امالیی استفاده از کدگذاری های آوایی نکته : 

ید شهم از مواردی هستند که به یادگیری و تثبیت یادگیری شما کمک می کنند اما مواظب با ! ( که معرف حضور شما روانشناس های آینده هست

که افزایش تعداد این کدگذاری ها غالبا با کاهش معناداری کدهای در آینده نشوند ، چرا  شما باعث دردسر ی ذهنیها یا تصویرسازی هاکدگذاری 

 .می شود درهم آمیختگی معانی لغات وبیشتر باعث سردرگمی ، فراموشی ، آتی  بازنشانی هایدر ساخته شده توسط شما رابطه ی مستقیمی دارند و 

کلیه ی  ،و همچنین اگر دقت کنید  ا بیشتر بر استفاده های ساختاری و نظام مند تکنیک های ارائه شده ی فوق است ) موارد یک تا پنج (تاکید م

 می شود  یافتدیگر  موردیدر  مورداز هر  اثریمثل یک زنجیر به هم متصل اند و تکنیک های پنج گانه ی فوق 
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یک های فوق برای یادگیری یک لغت الزم نیست و پیشنهاد می شود برای آموختن هر لغت فقط از یک شیوه استفاده از کلیه ی تکن تذکر کلیدی :

 استفاده کنید .  از همانراحت تر است و آن لغت ای که برای شما 

د تشکیل پیشوند و پسون یا سه دوبسیاری از لغات ، از حداقل یک پیشوند یا پسوند تا شوند ها و پسوند ها می پردازیم . در گام دوم به آموزش پی

 رشده اند که با یادگیری پیشوندها و پسوندها به راحتی می توانید در زمان یادگیری لغات صرفه جویی کنید ، به تسلط بهتری برسید و حتی د

تن و از تکنیک های مو منحصرا مفصال برخورد با واژگان نا آشنا مانند حرفه ای ها به تخمین صحیحی از لغت برسید . ) در جلد دوم همین کتاب 

 قسمت 3پیشوندها و پسوندها را برای سهولت بیشتر و عدم سردرگمی در مطالعه فقط به براساس تجربه نیز در اینجا  متن خوانی خواهیم گفت ( .

 ( .                                                                                       انبی زیادی دارندو نکات ج بندی های بسیار بیشتری هستند پیشوندها و پسوندها به صورت تخصصی تر دارای تقسیم) تقسیم کرده ایم

 ( پسوند های اسم ساز و صفت ساز  3( پسوندهای فعل ساز و قیدساز 4( پیشوندهای عددی و مقداری 8(پیشوندهای غیرعددی و غیرمقداری 8

 :  یو غیرمقدار غیر عددی پیشوندها

  پیشوند  معنی یا مفهوم مثال

Illegal : منفی ساز غیرقانونی Il…. 

Immature : منفی ساز ناپخته Im…. 

Inappropriate : منفی ساز نامناسب In…. 

Irrational : منفی ساز غیرمنطقی Ir…. 

Antisocial : منفی ساز ضداجتماعی Anti…. 

Deselect : انتخاب نکردن نانتخاب نشد ،  .…De منفی ساز 

Dishonest : متضاد روراست ( متقلب (  .…Dis منفی ساز 

Abnormal : منفی ساز  نابهنجار Ab…. 

Uncomfortable : منفی ساز ناراحت Un…. 

Maladjustment : منفی ساز ) به طور کلی بد یا زشت ( ناسازگاری Mal…. 

Miscalculate : غلط / اشتباه اشتباه حساب کردن Mis …. 

Counterconditioning : متقابل شرطی سازی متقابل Counter…. 

Rebuild : دوباره دوباره ساختن ، بازسازی کردن Re…. 

Neonate : جدید نوزاد Neo…. 

Coexist : باهم با هم زندگی کردن ، هم زیستی Co…. 

Befriend : باعث شدن /بودن  دوست شدن Be…. 

Foresee : یش / قبلپ پیش بینی کردن Fore…. 

Interact : بین عمل بین دو فرد ، تعامل Inter…. 

Prenatal : پیش / قبل پیش زادی Pre…. 

Postnatal : پس/ بعد پس زادی / پس از تولد Post… 

Subfield : زیر / پایین زیرشاخه Sub…. 

Ex-chairman : سابق / اسبق رئیس سابق Ex…. 

Vice-president : جمهور معاون رئیس  .…Vice معاون 

Pseudoscience : اشتباه / غلط علم کاذب/ علم اشتباه یا دروغین Pseudo …. 

Automobile : خودران( اتومبیل(  .… Auto خود / خودکار 

Telecommunication : از راه دور ارتباط از راه دور Tele…. 

Ultrasound : فرا فراصوت Ultra…. 

Trans-Alaska :  آالسکادر عرض  .… Trans در عرض 
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 :  مقداری  و پیشوندهای عددی

  پیشوند  معنی یا مفهوم مثال  

Monocycle : تک چرخه / uniform : یک یک شکل Uni / Mono…. 

Bipolar : دو دوقطبی  Bi….  

Triangle : ) سه سه زوایه ) مثلث Tri…. 

Centimeter : صد / یک صدم یک صدم متر / سانتی متر Centi…. 

Kilobyte : هزار کیلوبایت Kilo…. 

Megabyte : میلیون مگابایت Mega…. 

Polysyllable : چند چندسیالبسی Poly…. 

Multiaxial : چند چند محوری Multi…. 

Minicomputer : کوچک کامپیوتر کوچک Mini…. 

Semicircle : نصف نیم دایره Semi…. 

Hyperactive : حد / زیادبیش از  بیش فعالی Hyper…. 

Supernatural : بیش از حد / فرا فرا طبیعی Super…. 

Overwork : زیاد / بیش از حد زیاد کار کردن / بیش از حد کار کردن Over…. 

Underextension : کمتر از حد کافی / کم کم گستری Under…. 

Extraordinary :  ، شگفت آورفوق العاده ، خارق العاده  …Extra یش از حدزیاد / ب 
 

 :  فعل ساز و قید ساز  پسوند های

  پسوند  معنی یا مفهوم مثال  

Recognize : سازنده فعل از ریشه مرتبط تشخیص دادن ….ize 

Whiten : سازنده فعل از ریشه مرتبط سفید کردن ….en 

Classify : سازنده فعل از ریشه مرتبط طبقه بندی کردن ….ify 

Educate : زش دادنآمو  ate.… سازنده فعل از ریشه مرتبط 

Flitter : سازنده فعل از ریشه مرتبط پرپرزدن ….er 

Continuously : سازنده قید به طور مداوم ….ly 

 

 نکات پیشوندها و پسوندها ) قسمت اول ( : 

بت این بخش است و به نوعی نگرش شما را نس تجربی بودن یادگیری-( لزومی بر حفظ کردن این جداول نیست و زیبایی این بخش در تحلیلی8

 به لغات تحلیلی تر و نظام مند تر می کند .

 ( سعی کنید مثالهای پیشوندها و پسوندها را به خوبی یادگرفته و آنها را تحلیل کنید . 8

یم و بر آن بوده ایم تا پرکاربرد ترین موردی است که در این فصل ذکر کرده ا 70بسیار بیشتر از  و طبقه بندی پیشوندها و پسوندها لیست ( 4

 با ساده ترین مثال ها برای تفهیم هرچه بیشتر برای شما ذکر کنیم .  ابداعی پیشوندها و پسوندها را صرفا در چهار دسته

در اینجا فقط یک یا نهایتا  مورد ذکر شده و در این فصل ( چندین معنی دارند که 70مورد از  ده تا پانزده( بعضی از پیشوندها و پسوندها ) حدود 3

 دو مورد از معانی و مفاهیم هر پیشوند یا پسوند را ذکر کرده ایم تا سردرگم نشوید . 
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 : اسم ساز و صفت ساز  پسوندها

 پسوند   معنی یا مفهوم  مثال

Assistant : و ساخت اسم مربوطه یک عمل یاانجام دهنده  یا شی نشان دهنده فرد دستیار ….ant 

Student : مربوطهیا صفت نشان دهنده فرد انجام دهنده ی یک عمل و ساخت اسم  دانشجو ….ent 

Computer : و ساخت اسم مربوطه نشان دهنده فرد یا شی انجام دهنده ی یک عمل / پیشه کامپیوتر ….er 

Childhood : نشان دهنده حالت یا شرایط کودکی ….hood 

Visitor : نده فرد یا شی انجام دهنده ی یک عمل / پیشه و ساخت اسم مربوطهنشان ده بازدید کننده ….or 

Robbery : دزدی 
Bakery : نانوایی 

 

 با ساخت اسم مربوطه یا مکان نشان دهنده ی عمل یک فعل
….ery 
….ry 

Swedish: نشان دهنده حالت / نشان دهنده نژاد سوئدی ….ish 

Urination : یجه یک فعل با ساخت اسم مربوطهنشان دهنده عمل یا نت ادرار ….tion 

Competition : نشان دهنده عمل یا نتیجه یک فعل با ساخت اسم مربوطه رقابت ….ition 

Comprehension : نشان دهنده عمل یا نتیجه یک فعل با ساخت اسم مربوطه درک ….sion 

Agreement : مربوطهنشان دهنده عمل یا نتیجه یک فعل با ساخت اسم  توافق ….ment 

Wastage : یا مجموعه ای از ... نشان دهنده عمل یا نتیجه یک فعل با ساخت اسم مربوطه اتالف / ….age 

Emotional : مربوطهعمل یا نتیجه یک فعل با ساخت اسم یا صفت نشان دهنده  هیجانی ….al 

Importance : بوطهنشان دهنده عمل یا نتیجه یک فعل با ساخت اسم مر اهمیت ….ance 

Obedience : نشان دهنده عمل یا نتیجه یک فعل با ساخت اسم مربوطه اطاعت ، فرمانبرداری ….ence 

Humanism : نشان دهنده مکتب با ساخت اسم مربوطه انسان گرایی ….Ism 

Psychologist : نشان دهنده فرد انجام دهنده یک تخصص یا پیشه یا پیرو یک مکتب روانشناس ….Ist 

Friendship : نشان دهنده حالت یک اسم دوستی ….ship 

Effective : سازنده صفت از فعل یا اسم مربوطه موثر ….ive 

Dangerous : سازنده صفت از فعل یا اسم مربوطه خطرناک ….ous 

Careless : سازنده صفت از فعل یا اسم مربوطه با مضمون و معنی منفی یا کم   بی دقت ….less 

Careful : سازنده صفت از فعل یا اسم مربوطه با دقت ….ful 

Predictable : سازنده صفت از فعل یا اسم مربوطه )بیشتر مضمون قابلیت یا توانایی را میرساند( قابل پیش بینی ….able 

Darkness : حالت یا کیفیت بودن یک چیز و ساخت صفت مربوطه تاریکی ….ness 

Depth : ه اسم به صفتتبدیل کنند عمق ….th 

 

 نکات پیشوندها و پسوندها ) قسمت دوم ( : 

( در بحث پیشوندها و پسوندها مهمترین بحث این است که بتوانید تشخیص دهید آیا این جزء پیشوندی / پسوندی متعلق به خود لغت می باشد 1

 آورد . و یا خیر که مطمئنا با تمرین نیز قوه ی تشخیص این موضوع را به دست خواهید 

( یکی از چیزهایی که به اکتساب این قوه تشخیص کمک می کند این است که بدانید ، لغات مادر در هنگام جذب پیشوندها و پسوندها نیز 0

ند به معنای سفید است که بعد از ادغام با پسو whiteمثال : مواقع حرف یا حروفی از لغت اصلی حذف یا حرفی مشدد ) تکرار ( میگردد .   بعضی

  white + en = whitenحذف می گردد :  eدر می آید که در این فرآیند یک  whitenبه شکل  enفعل ساز 

ند و مطمئنا در حین مطالعه این کتاب نیز کم تر با آنها برخورد خواهید کرد و سعی تر کم کاربرد، به صورت کلی ، تعداد اندکی از لیست فوق ( 7

 ین پیشوندها و پسوندهای پرکاربردتر معطوف کنید . کنید تمام تمرکز خود را بر تمر
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 راهنمای استفاده از کتاب : 

فصل بر مبنای مهم ترین موضوعات روانشناسی در درس زبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تنظیم شده است. در هر فصل  دهاین کتاب در 

ه در ستون کت هر فصل مانند صفحه زیر به دو ستون تقسیم شده اند صفحا بیشترو  گردآوریعمومی و تخصصی  و مهمتعدادی کلمات کلیدی 

 سمت چپ به ترتیب :

که با دایره :  متضاد یا تعریف ،مترادف (  8مربوطه ذکر شده است .  معانی یا : که با عدد مشخص و در جلوی آن معنی لغت محوری یا هدف( 8

که با ستاره )*( مشخص و معنی و ماخذ آن در ادامه ذکر شده :  مثال(  4.  داردقرار روبروی آن معنی یا معانی مربوطه  وتوپر مشخص شده است 

  .  ( مشخص شده است-که به وسیله )ها مرتبط است  مثال ، ، تعریف ها متضاد ها ،با لغت هدف ، مترادف ها  که : نکات(  3است . 

ف ، متضاد ، مشابهت های آوایی و امالیی مرتبط با لغات ستون سمت چپ ستون سمت راست ستونی بسیار مهم است که کلیه لغات متراد : توجه

 یکی دیگر از کارهای فوق العاده ای که در این ستون انجام داده ایم کمک به تکرار و جمع بندی شما و گریز به لغات جانبیرا شامل می شود . 

ام لغات این کتاب نیزحداکثر سه یا چهار معنی پرکاربرد آن لغت را ذکر کرده ضمناً برای تم است . کتاب در طول روند آموزشیو پرتکرار کنکور  مهم

ر کنکور دایم و از بیان معانی متعدد و کم کاربردتر جلوگیری شده تا این کتاب به یک دیکشنری بی فایده تبدیل نشود ) لغاتی مهم و پرکاربردی که 

از مطالعه دقیق کلیه لغات موجود در قسمت های مختلف ستون سمت چپ به معدودند ( .  معنی دارند ، بسیار 3کارشناسی ارشد روانشناسی بیش از 

ب یهیچ عنوان غافل نشوید چرا که کلیه لغات ، ترکیب ها و نکات ذکر شده مهم اند و محتوایی متفاوت با ستون سمت راست دارند . از لحاظ ترت

نید و سپس سراغ ستون سمت راست بروید و در هنگام مطالعه ستون سمت راست سعی مطالعاتی ابتدا ستون سمت چپ را به صورت کامل مطالعه ک

ضمنا فراموش نکنید که با تجمیع گرایشهای مختلف .  و به هم ربط دهید کنید لغات موجود در قسمت های مختلف ستون سمت چپ را به یاد آورید

روانشناسی ، طراحان از مباحث و موضوعات متنوع تری متون را ( در مجموعه  ی، کودکان استثنایسازمانی -) بالینی ، عمومی ، تربیتی ، صنعتی

اب به تانتخاب می کنند پس فقط به لغات و اصطالحات روانشناسی نیاز ندارید بلکه حتما باید دانش خوبی از لغات عمومی داشته باشید و در این ک

   آموزش تمام ملزومات پرداخته ایم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تک تک لغات هر صفحه از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند پس همه ی لغات ستون سمت چپ و سمت راست ، مترادف ها  

  لغات موجود در مثال ها را تحلیل کنید و یاد بگیرید .حتی ، متضادها ، لغات مشابه آوایی ، لغات مشابه امالیی و 

محوریلغت   

 مترادف ، متضاد ، تعریف

 مثال

 معنی مثال

 ستون سمت چپ 

  راستستون سمت 

 نکات
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  ان کنکور کارشناسی ارشد روان شناسینکاتی در باب کتاب پیش رو و موفقیت در درس زب

 

 برای بعضی از لغات موجود در این کتاب نیز تصاویری تهیه و استفاده شده است تا به یادگیری شما کمک کند . ( 8

ه های زمانی مورد استفاده در این کتاب ، مرورهای هوشمند و بازه ای است . در باز ( D.E)  یادگیری تکنیک های( یکی از ویژگی های برجسته 8

ه دمختلف و با فاصله های مشخص نیز بعضی از لغات از طریق دسته بندی های مختلف ) لغات مشابه آوایی ، لغات مشابه امالیی ، لغات هم خانوا

 یا مترادف ، لغات متضاد ، پیشوندها و پسوندها ( مرور می شوند و حتی در کنار آن سایر لغات جدید آموزش داده می شوند . 

یچ لغت . به سادگی از کنار ه یا مغرور نشوید ، این خاصیت مطالعه ی واژگان استاین کتاب ، از سختی یا آسانی بعضی لغات ناامید با مطالعه ( 4

 .سخت و آسانی نگذرید 

یفی دارید و پایه ضعاگر .  یک مبحث یا موضوع استو سختی لغات  ( سرعت مطالعه ی واژگان هیچگاه یکسان نیست و این وابسته به پایه شما3

به نسبت دقیقه زمان می برد ، در اواسط کتاب میزان زمان صرف شده توسط شما  76مثال صفحات اول این کتاب برای شما در هر صفحه حدودا 

ول اول ، فصدر  صرف مطالعه و یادگیری کامل لغات را . مطمئنا هرچقدر پایه لغوی شما قویتر باشد به همین نسبت زمان کمتری کمتر می شود

یادگیری معرفی شده به شما در این فصل نیز سرعت شما را چند برابر خواهد کرد ،  تکنیک هایخواهید کرد ) فراموش نکنید که  میانی و پایانی

 چرا که آموزش گام به گام لغات در این کتاب بر اساس همین شیوه تالیف و گردآوری شده است ( . 

دهید و حتی بعد دقیقه از زمان هر روز خود را به مطالعه لغات اختصاص  886تا  31ات پشت سر نگذارید و حداقل هیچ روزی را بدون مطالعه لغ( 1

 .  دهیدلغات این کتاب اختصاص دقیقه از زمان خود را به مرور  16تا  86از اتمام کل کتاب در یک تا دو ماه مانده به کنکور روزانه حداقل 

واژه ، ترکیب و اصطالح عمومی و تخصصی در هر صفحه با قالب لغت و متن است . از  866تا  36هر صفحه تقریبا  ( تعداد لغات مورد آموزش در0

 مطالعه ناامید نشوید و فقط درست و اصولی ادامه دهید . ) حتی روزانه نصف صفحه ( پیشروی و سرعت کم

ارشناسی مرتبط یا بدون آن ( و با هر سطحی ) ضعیف ، متوسط ، خوب ک تحصیالتروی شما ، کتابیست که برای هر داوطلبی ) با  ( کتاب پیش7

( مناسب است و درجه سختی لغات ، اصطالحات و عبارات و متون ذکر شده در این کتاب کامال هم سطح ) آسان ، متوسط و سخت ( با کنکور 

 م پوشی از غرور نیز خود را به این سطح برسانند .است پس داوطلبین ضعیف تر بهتر است با سعی و تالش و داوطلبین قوی تر هم ضمن چش

مطالعه ی کتاب های دیگر می باشد یا خیر ؟! با ( یکی از سواالت مهم بسیاری از داوطلبین این است که آیا بعد از مطالعه این کتاب لزومی بر 1

و تخصصی این کتاب نیز شما را از مطالعه هر کتاب  اطمینان به این سوال پاسخ می دهیم که خیر ! مجموع لغات ، عبارات و اصطالحات عمومی

درصد کل لغات  1/6درصد تا  8/6ست که هر سال عمومی و تخصصی دیگر در حین یا پس از مطالعه ی این کتاب بی نیاز خواهد کرد و البته بدیهی

( لغات  estimation power measurementمتون کنکور لغات جدیدیست که هدف های آموزشی خاصی مانند سنجش قدرت تخمین ) 

ر جلد دوم ددر گزینه ها با همان لغات جدید بیان می کنند . ) ناآشنا را دنبال می کند و در سواالت آز آنها می پرسد و حتی بعضی اوقات پاسخ ها را 

ین مفصال صحبت خواهیم کرد از تکنیکهمین کتاب  د روانشناسی هر سال به طور متوسط متون زبان کنکور ارش و بد نیست بدانید که (  هایی شیر

 ! نیستاصال جای نگرانی  لغت جدید و خارج از منابع متعارف آورده می شود که 81تا  4بین که  کلمه است 4866تا  8166شامل 
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یا ت در حد جمله متونی که به عنوان مثال آورده شده اس ، فصل اول 3و در  می باشد( روند آموزشی این کتاب از ساده و متوسط به سمت سخت 3

نیز ستون سمت راست حذف  86تا  7و همچنین از فصل  هر مثال به یک متن کنکور اختصاص یابداند و پس از آن سعی شده است تا پاراگراف 

عبارات باقیمانده ، لغات و آموزش داده ایم و در سه فصل آخر بر روی متنها  7تا  8میگردد ، چرا که تمام لغات مورد استفاده در متن ها را از فصل 

ترجمه هایی لغوی و روان اند درست همانطور که شما باید در جلسه کنکور متون را نیز ترجمه های ارائه شده برای هر مثال  تمرکز خواهیم کرد .

افته است تغییر ی روان . ضمنا هر کجا که الزم بوده است ترجمه متون و جمالت برای فهم بهتر از ترجمه تحت اللفظی به ترجمه بفهمیدبخوانید و 

 امکان توضیحاتی را در مورد آن جمله یا متن خاص داده شده است . و در صورت 

 .  خواهید رسید آنها فهمو شیوه  زبان تخصصی کنکورمتون  قلمنوع لغات به تسلط کافی و الزم در باب مطالعه کامل مثالها و پس از ( 86

ضمنی است . در هنگام مطالعه کتاب های تخصصی خود  و مرور تخصصی روانشناسی ، یادگیری ( یکی از بهترین شیوه های یادگیری لغات88

 به خاطر بسپارید . آنها را دقت کنید و سعی کنید و لغت های آخر فصل یا کتاب این کتابها  پانوشت یا ضمیمه انتهای فصلحتما به 

 یا سانتراک یا دکتر گنجی زمینه روانشناسی هیلگارد / دکتر براهنیروانشناسی عمومی :  -

 کرامر  روانشناسی بالینی / پروچاسکا یا نظریه های رواندرمانی / فیرس یا / روانشناسی بالینی  : روانشناسی بالینی -

 لورا برک ( / 8و  8 لدن یا روانشناسی رشد ) جروانشناسی رشد : نظریه های رشد / ویلیام کری -

 گنجی یا هالجین یا بارلو  /آسیب شناسی روانی :  آسیب شناسی -

 کاالت روانشناسی فیزیولوژیک / / خداپناهی یا روانشناسی فیزیولوژیک  :  روانشناسی فیزیولوژیک -

 یا روانشناسی تربیتی / دکتر کدیور/ دکتر سیف  روانشناسی پرورشی نوین:  روانشناسی تربیتی -

 اختالل های یادگیری / هاالهان ، کافمن -وانان استثنایی / دکتر میالنی فر روانشناسی کودکان و نوجروانشناسی کودکان استثنائی :  -

 رفتار سازمانی : مردم در سازمانها / میچل  -ریجو        / زمینه روانشناسی صنعتی سازمانیروانشناسی صنعتی سازمانی :  -

 بالندگی سازمانی : مدیریت تحول در سازمان / فرنچ ، سیسل -                  روانشناسی اجتماعی : روانشناسی اجتماعی / الیوت ارونسون  -

     روانشناسی امور استخدامی : مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی / دوالن ، شولر -

است  مکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی است که فقط الزمنابع تخصصی گرایش های مختلف رایج ترین * تذکر : لیست فوق شامل تعدادی از 

س فوق صرفا جنبه تمثیل دارد و منابع افراد در در منابع تا لغات و اصطالحات گرایش مورد نظر خود را طبق لیست منابع خود یاد بگیرید ) لیست

های مختلف و گرایش های مختلف می تواند متفاوت باشد ( و بدیهیست که در یادگیری و مرور ضمنی نیازی به مطالعه لغات و اصطالحات 

خصصی سایر گرایش ها نیست ، چرا که اغلب در درس زبان کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی از لغات و اصطالحاتی استفاده می کنند تا همه ی ت

داوطلبین گرایش های مختلف بتوانند به آن پاسخ دهند و در واقع به همین علت است که پرسوال ترین مباحث و موضوعات لغوی درس زبان در 

ی و رشد ، یادگیری ، اختالالت روان آزمایشات روانشناسی و یافته های روانشناسان ، موضوعاتی همچون : تعریف روانشناسی و مکاتب ، کنکور را

 تشکیل می دهند !درمان ها ، روانشناسی اجتماعی و رواشناسی سالمت 
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Chapter one 

Introduction to 
Psychology 

 ای بر روان شناسی مقدمه

 
 

در این فصل به آموزش لغات ، اصطالحات و عبارات عمومی و 
زمینه  ب روانشناسی ،تخصصی موضوعات تعریف روانشناسی ، مکات

 .ها و گرایش های روانشناسی ، آمار و روش تحقیق خواهیم پرداخت
. 
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Definition : توصیف 
Explanation : توضیح 
Description : توصیف 
Interpretation : توضیح ، تفسیر 
Misinterpreted : غلط تعبیر شده 

**** 
Fake : جعلی ، ساختگی 
Face : چهره ، مواجه شدن 
Fate : سر نوشت 

**** 
Numerous : زیاد ، متعدد 
Numerical : عددی 

**** 
Emotion : هیجان 
Emotional: هیجانی    
Sense : حس 
Sensation : احساس 
Sensational : احساسی 
Sensitive : حساس 

**** 
Present : کادو ، حال حاضر ، حاضر 
Presence : حضور 
Absent : غایب 
Absence : غیاب 
Popular : مشهور، رایج، ساده 

**** 
Specific / particular : مشخص 
Distinctive : مشخص / شاخص 
Determine : مشخص کردن،تعیین کردن 
Determinism :  ، جبرگراییتاثیر ، تقدیر  
Dominant : برجسته ، غالب 
Recessive : بازگشتی ، مغلوب 
Feature/property : ویژگی ، مشخصه 
Trait : مشخصه 

**** 

Mindfulness : ذهن آگاهی 
Mind expansion : گسترش ذهن 
Keep in mind : به ذهن سپردن 

**** 
Escape : فرار کردن 
Flee : گریختن ، فرار کردن 
Evade : طفره رفتن ، فرار کردن    
Space : فضا 
Spatial : فضایی 

1) Define (v) : تعریف کردن ، توصیف کردن 

 Explain (v) : توضیح دادن 

 Describe (v)  :  توصیف کردن  

 Interpret (v) :    توضیح دادن ، تفسیر کردن

* The fact is that there are numerous ways of defining emotional 

intelligence.   (37)سراسری  

 راه های بسیاری برای توصیف هوش هیجانی وجود دارد . حقیقت این است که* 

 صفت ساز است . alemotionدر کلمه ی  alپسوند  -

- emotional conflict  به معنای تعارض هیجانی وemotional swing معنای نوسانات  به

 است. به معنای هیجان زده  excitedهمچون  Enthralled. خلقی هستند 

 

2) psychology (n) : شناسی روان  

 The science of mind and behavior : علم ذهن و رفتار 

* Clinical psychology is currently the most popular and predominant 

specialization within psychology. ( 37)سراسری    

 * روان شناسی بالینی ، در حال حاضر معروف ترین و برجسته ترین تخصص روان شناسی می باشد . 

- psyche  به معنای روان وlogy  . پسوندی التین از ریشه لوگوس به معنای دانش ، آگاهی است 

 ) قسمت اول ( در روانشناسی عبارتند از :و موضوعات نظری گرایش های عمده ی شغلی  -

Comparative psychologist : روانشناس تطبیقی 

Cognitive psychologist : روانشناس شناختی  

Developmental psychologist : روانشناس رشدی 

Educational psychologist : روانشناس تربیتی 

Experimental psychologist : روانشناس تجربی 

Social psychologist : ناس اجتماعیروانش  

School psychologist : روانشناس مدرسه 

Industrial-organizational psychologist :  سازمانی –روانشناس صنعتی  

- social  به معنای اجتماعی و از کلمه یsociety  . به معنای جامعه می آید 

 - develop )رشد دادن( => development ) رشد ( => developmental ) رشدی ( 

 

3) mind (n) : ذهن  

 Mentality (n) : ذهن 

 Mind (v) : اهمیت دادن ، توجه کردن 

* Another important point that you should always keep in mind is 

that you cannot stay healthy by skipping meals. )33 سراسری( 

ن است که با حذف وعده های غذایی * نکته ی مهم دیگر که شما باید همیشه به ذهنتان بسپارید ای

 .  نمیتوانید سالم بمانید

- health (n) : سالمتی        healthy (adj) : سالم         

- meal (n) : وعده غذایی      mild (adj) : خفیف ، مالیم 
 

 



17 

 

Spirit : روح ، روان 
Spiritual : روحی ، روانی 
Mental : ذهنی ، روانی 
Soul : روح 

**** 
Analysis : آنالیز ، بررسی کردن 
Examine : امتحان کردن 
Examination/exam : امتحان 

**** 
Unconscious : ناآگاه ، ناهشیار 
Conscious : آگاه ، هشیار 
Subliminal : نیمه خودآگاه 
Alert : هوشیار 
Alertness : هوشیاری 

**** 
Understand /conceive : فهمیدن 
Understanding : فهم 
Memorize : به حافظه سپردن 
Thought : اندیشه ، فکر 
Taught : تدریس ، آموخته 
Feel : احساس کردن 
Feeling : احساسات 

**** 
Cover : پوشاندن 
Covered : پوشیده 
Overlap : همپوشانی 

**** 
External : خارجی 
Internal : داخلی 
Out of reach/touch :  خارج از
 دسترس
Inner : اخلی ، درونی تریندرونی ، د  

**** 
Observe : مشاهده کردن 
Observation : مشاهده 
Visible : قابل مشاهده 
Invisible : غیرقابل مشاهده 

**** 
Review : بازنگری ، نقد 
Speak : صحبت کردن 
Speech : سخنرانی ، گفتار 
Verb : فعل ، عمل 
Verbal : کالمی 
Nonverbal : غیرکالمی 

4) introspection (n) : درون نگری ، خود کاوی 

 An examination of one’s own thoughts and feelings by 

him/her :                  سنجش اندیشه ها و احساسات یک فرد توسط خودش  

* Freud's understanding of the mind was largely based on interpretive 

methods and introspection . (  11)سراسری   

 . فهم فروید از روان به مقدار زیادی مبتنی بر شیوه های تفسیری و درون بینی بود* 

به معنای امتحان کردن یا  examineنیز یک پسوند اسم ساز است . مثال فعل  tionپسوند  -

 به اسم تبدیل شده است به معنای امتحان .  tionآزمایش کردن است که با اضافه شدن 

- owner کلمه صاحب است . به معنای own  چنانچه و  می باشدبه تنهای به معنای خویش یا خود

 .مالکیت را تاکید می کندنیز بعد از صفت ملکی به کار رود 

در صورتی که پس از یک صفت ساده بیاید ، آن کلمه را به قید تبدیل می کند . مثال  lyپسوند  -

 را به قید تبدیل کرده است . largeنیز صفت ساده ی  largelyدر کلمه  lyپسوند 
 

5,6) overt : مشاهده( )قابل بیرونی رفتار  / covert : مشاهده( )غیرقابل درونی رفتار  

 Overt : External and observable behavior : مشاهده قابل و بیرونی رفتار  

 Covert : Internal & non-observable behavior : رفتار درونی و غیرقابل مشاهده 

* Psychologists study both human and animal behavior as well as 

overt and covert behaviors. 

 * روانشناسان رفتار انسانها و حیوانات و همچنین رفتارهای بیرونی و درونی را مطالعه می کنند . 

 دش متفاوتناز نظر معنایی یکسان اند و صرفا در شیوه نگار behaviourو  behaviorهر دو لغت  -

- ist  : پسوندی است که نشان دهنده فرد شاغل به آن حرفه یا فرد پیرو چیزی است مانند

psychology  : به معنای روانشناسی که فرد شاغل به آن نیز روانشناس نامیده می شود 

Psychology )روان شناسی( + ist = psychologist )روانشناس( 

Sociology )جامعه شناسی( + ist = sociologist )جامعه شناس( 

Existential )وجودی گرایی( + ist = existentialist )وجودی گرا( 

Behavior ) رفتار ( + ist = behaviorist )رفتارگرا( 

 به معنای همچنین ، بعالوه ، و نیز می باشد .  as well asترکیب برابری قید  -
 

7) cognitive (adj) : شناختی 

 Cognitive Psychologists study internal thinking such as the 

processing of information, memory, and concept formation. 

 روانشناسان شناختی تفکر درونی را مطالعه میکند ، مانند : پردازش اطالعات، حافظه و تشکیل مفهوم  -

* Noam Chomsky helped spark the cognitive revolution in 

psychology through his review of B. F. Skinner's Verbal Behavior.  

اف  رفتار کالمی بی "* نوام چامسکی به جرقه زدن انقالب شناختی در روانشناسی ، از طریق بازنگری 

 (17کمک کرد . )سراسری  "اسکینر 

 ست . به معنای شناخت ا cognitionبه معنای شناختی و از ریشه  cognitiveکلمه ی  -

 است.به معنای تکامل  evolution و به معنای انقالب Revolutionاشتباه نگیرید !  -

- inform (v) : اطالع دادن                - information (n) : اطالعات  

- criticize (v) : نقد کردن                - critic (n) : نقاد ، منتقد 
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Treatment : درمان ، رفتار 
Trait : مشخصه صفت شخصیتی ،  
Treat : درمان کردن ، رفتارکردن 
Threat : خطر تهدید ،  
Mistreat : بدرفتاری 
Role : نقش 

**** 

Openly : آشکارا ، بی پرده    
Apparent / evident : آشکار ، واضح 
Apparatus : دستگاه 
Reveal : آشکار کردن 

**** 
Accept : قبول کردن 
Aspect : جنبه ، لحاظ 
Except : به جز 
Expect : انتظار داشتن 

**** 
Basic : پایه ای ، اساسی 
Basis : مبنا ، اساس 
Accurately : دقیقآ 
Approximately / fairly : تقریبا    
Approach : رسیدن رویکرد ،  

**** 
Examination : آزمایش 
Experiment : تجربه ، آزمایش 
Experience : تجربه کردن،آزمایش کردن 

**** 
Quantity : کمیت 
Quality : کیفیت 
Qualify : صالحیت داشتن 

**** 
eliminate : دفع مواد حذف کردن ،  

Element : جز ، مؤلف 
Component : جز ، مؤلفه 
Synthesized : ترکیب شده 
Synthetic : ترکیبی 

**** 
Propose : پیشنهاد دادن 
Aim/goal/target/purpose : هدف 

**** 
Environment : محیط 
Setting : زمینه / محیط 
Phenomena/ Phenomenon : پدیده 

Phenomenological : پدیدارشناختی 

8) Psychoanalysis (adj) : کاوی روان  

 a method of studying the mind and treating mental and emotional 

disorders based on revealing and investigating the role of the 

unconscious mind  
شیوه ای برای مطالعه ی ذهن و درمان اختالالت روانی و هیجانی براساس آشکار سازی و بررسی ناهشیار  -

  است

* Followers of Freud who accept the basic ideas of psychoanalysis but 

alter it in some way are called neo-Freudians. ( 11سراسری )  

د که جنبه های اساسی عقاید روان تحلیلگری را پذیرفته اند و با این وجود در برخی روش ها * پیروان فروی

 فرویدی ها نامیده می شوند . حاتی را به وجود آورده اند ، نواصال

یکی از اولین تله های طراحان کنکور برای افزایش پیچیدگی نکته ای برای خوانش روان و درک مفهوم !  -

است که برای خنثی کردن اولین تله  andاستفاده از ترکیبات وصفی و اضافی و ، جمله  متن و طوالنی شدن

 a method of ( معنی کنید ! مثال در خط اول تعریف لغت : -  رسیدید آن را کسره )  ofهرکجا که به 

studying the mind and emotional disorders …  به این صورت روان معنی می شود : یک

 طالعه ذهن و اختالالت هیجانی ... !شیوه ی  م

9) Behaviorism (adj) : گرایی رفتار  

 The theory that says human or animal psychology can be 

accurately studied only through the examination and analysis of 

observable and quantifiable behavioral events.  

نظریه ای است که بیان می کند روانشناسی انسان یا حیوان فقط از طریق آزمایش و تحلیل رویدادهای  -

 رفتاری قابل مشاهده و قابل سنجش ، به شیوه ای دقیق قابل مطالعه است .

* Elements of behaviorism and cognitive psychology were synthesized 

to form the basis of cognitive behavioral therapy.  
( را شکل CBTرفتاری )-* اجزای رفتارگرایی و روانشناسی شناختی ترکیب شده اند تا اساس درمان شناختی

 ( .  13دهند . ) سراسری 

آن در منزل ، نحوه برای خوانش روان در جلسه کنکور و تمرین  نکته ای برای خوانش روان و درک مفهوم ! -

ی روبرویی آسان با جمالت را تمرین کنید و یکی از پرکاربردترین چیزهایی که با آن مواجه خواهید شد کلمه 

to معنی کردن 8پرکاربرد این کلمه بدین شرح اند   است . دو نوع )to+verb  به شکل التزامی مانند مثال

شکل  رفتاری را-اساس درمان شناختی کهکیب شده اند فوق : اجزای  رفتارگرایی و روانشناسی شناختی تر

، شما  to! برای کاربرد دوم ... پس رمز این شیوه معنی کردن : که ... ب)فعل( است ! به همین سادگی  بدهند

 ! عزیزان را به مطالعه توضیحات لغت بعد دعوت میکنم

10) functionalism  (adj) : کارکردگرایی 

 the principle says that the most important thing about an object 

such as a building is its use . 

 اصلی که بیان می کند ، مهمترین چیز در مورد یک شی مانند یک ساختمان نیز کارکرد آن است . - 

* Functionalism Proposed the study of how the mind adapts us to our 

environment. 

 * کارکردگرایی ، مطالعه ی چگونگی تطبیق ذهن با محیط را پیشنهاد کرده است .  

برای بیان مقصد و هدف و جزئیات است ، به مثال دقت کنید : کارکردگرایی پیشنهاد میدهد  toبرد دوم کار -
:  دارد . یا در این مثال بهیا  بامحیطمان را . پس در این کاربرد دوم معنی  بامطالعه ی  چگونگی انطباق ذهن 

to Europeshe will travel  =  ین زیبایی !سفر خواهد کرد . به هم به اروپااو 

http://www.dictionary.com/browse/behavior
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/principle
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/important
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/object
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/building
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/its
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Whole : کل 
Entire / entirety : کل 
Hole : سوراخ 
Heel : پاشنه پا 
Hell : جهنم 
Hill : تپه 
Hue : فام ، رنگ نور 
Hide : پنهان کردن 
Hind : پسین ، پشتی 
Fore : پیشین ، جلویی 

**** 
Unneeded : غیرالزم ، ضروری 
Requisite : ضروری ، شرط الزم ،الزمه 
Needy : اج ، نیازمندمحت  
Essential : الزم ، ضروری 
Indeed : در واقع ، حقیقتا 
Adequate : کافی ، مناسب ، شایسته 

**** 
Influence : تاثیر گذاشتن ، اثر ، تاثیر 
Influential : موثر 
Fluency : روانی ، سالست 
Fluent : روان ، سلیس 

**** 
Bread : نان 
Breed : نوع ، شاخه ، گونه ، نژاد 
Ethnic : قومی ، نژادی 
Strain :  / خسته کردننژاد،تالش،آسیب  
Racial : نژادی 
Sibling :  ، هم نیاهم نژاد  
Family : خانواده 
Familial : قومی ، خویشاوندی 
Familiar : آشنا 
Familiarity : آشنایی 

**** 
Include : شامل شدن 
Inclusion : شمول ، شامل بودن 
Consist of : شامل بودن 

**** 
Explore : تحقیق کردن ، بررسی کردن 
Exploration : تحقیق ، بررسی 
Expose : در معرض قرار گرفتن ،آشکار 
Exposure : نمایش ، آشکاری 
Exposition : نمایشگاه ، شرح ، بیان 
Clandestine : مخفیانه 

11) gestalt (n) : گشتالت 

 A structure or experience that, when considered as a whole, 

has qualities that are more than the total of all its parts. 

یک ساختار یا تجربه ، زمانیکه به عنوان یک کل در نظر گرفته می شود نیز کیفیتی فراتر از کل  -

 قسمت آن دارد .

* Humanism focused on fundamentally and uniquely human issues such 

as self-identity, death, aloneness, freedom, and meaning. The humanistic 

approach was distinguished by its emphasis on subjective meaning, 

rejection of determinism, and concern for positive growth rather than 

pathology. Some of the founders of this school of thought were American 

psychologists Abraham Maslow, who formulated a hierarchy of human 

needs, and Carl Rogers, who created and developed client-centered 

therapy; and German-American psychiatrist Fritz Perls, who co-founded 

Gestalt therapy. It became so influential as to be called the “third force” 

within psychology, along with behaviorism and psychoanalysis. Later, 

positive psychology opened up humanistic themes to scientific modes of 

exploration. Influenced largely by the work of German philosopher 

Martin Heidegger and Danish philosopher Soren Kierkegaard, 

psychoanalytically-trained American psychologist Rollo May pioneered 

an existential breed of psychology, which included existential therapy, in 

the 1950s and 1960s.  
مکتب انسان گرایی بر مسائل بنیادین و یگانه مسائل انسان مانند هویت شخصی ، آزادی و معنا تمرکز کرد . 

رویکرد انسان گرایی از طریق تاکید بر معنای ذهنی ، رد جبرگرایی و توجه بیشتر به رشد مثبت به نسبت آسیب 

ناسان روانش، اران این مکتب فکری شناسی نیز شناخته می شود ) برجسته شده است ( . برخی از پایه گذ

آبراهام مازلو کسی که سلسله مراتب نیازهای انسان را طبقه بندی کرد و کارل راجرز کسی که ، آمریکایی 

آمریکایی فریتز پرلز کسی که گشتالت  –درمان مراجع محور را ایجاد کرد و گسترش داد و روانپزشک آلمانی 

در  "سوم نیروی"اثیرگذار بود که عالوه بر رفتارگرایی و روانکاوی به عنوان درمانی را بنا نهاد . این به حدی ت

روانشناسی مثبت نیز زمینه های انسان گرایی را در معرض شیوه های علمی ، روانشناسی نامیده شد . درآینده 

به ، اوی آموزش دیده ی روانک روان شناس آمریکائی رولو می،  8306و  8316تحقیق قرار داد . در دهه های 

کار فیلسوف آلمانی مارتین هایدگر و فیلسوف دانمارکی سورن کیر کگارد قرار گرفت و پیشگام شدت تحت تاثیر

 ( 13) سراسری بود .  درمان هستی گراییشد که شامل نوعی انسان گرایی در روانشناسی 
 

 ت دوم (گرایش های عمده ی شغلی و موضوعات نظری در روانشناسی عبارتند از : ) قسم -

- health psychology : روانشناسی سالمت 

- positive psychology : روانشناسی مثبت  

- forensic psychology : روانشناسی جنایی 

- rehabilitation psychology : روانشناسی توانبخشی 

- sports psychology : روانشناسی ورزش 

- personality psychology : روانشناسی شخصیت 

- evolutionary psychology : روانشناسی تکاملی 

- biological psychology ( psychobiology ) : روانشناسی زیست شناختی  

- psychometric : روانسنجی 
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Identity : هویت 
Identify : تشخیص دادن 
Identical : یکسان ، عینی 
Identical twins : دوقلوهای همسان 
Fraternal twins : لوهای ناهمساندوق  
Dependent : وابسته 
Independent : مستقل 

**** 
Diagnostic : تشخیصی 
Diagnoses : تشخیص ها 
Diagnoses : تشخیص ها 

**** 
Self-report : خودگزارشی ، خودسنجی 
Interview : مصاحبه ، مصاحبه کردن 
Questionnaire : پرسشنامه 
Question : سوال 

Questioning : دنسوال پرسی  
Debriefing : سوال کردن 

**** 
Argue / assert : اثبات کردن 
Argument : اثبات ، مناظره ، بحث 
Agreement : توافق ، موافقت نامه 
Agreeableness : مقبولیت 

**** 
Facility : تسهیالت ، امکانات ، کانون 
Practice : تمرین ، تمرین کردن 
Practical : تمرینی 

**** 
Law / rule : قانون 
Lawyer : وکیل 
Court : دادگاه 
Legislation : قانون گذاری 
Transgressing : سرپیچی کردن 
Forensic/legal : قانونی / حقوقی 
Illegal : غیرقانونی 
Correct : صحیح ، درست ، تصحیح کردن 

Incorrect : ناصحیح 
Correction : تصحیح 
Refine : تصحیح کردن ، بهینه کردن 
Fined : ریمه ، جریمه شدنج  
Right : درست ، حق ، جهت راست 
Accurate : درست ، دقیق 
Accuracy : دقت 
Inaccurate : نادرست ، نادقیق ، غلط 

12) Structuralism (adj) : ساخت گرایی 

 the theory that study the elements of consciousness 

 . نظریه ای است که اجزای هشیاری را مطالعه می کند  -

* English neuroscientist Charles Sherrington and Canadian Donald O. 

Hebb used experimental methods to link psychological phenomena with 

the structure and function of the brain. ( 13)سراسری   

یده های تجربی برای ارتباط پد * چارلز شرینگتون عصب شناس انگلیسی و دونالد هب کانادایی ، از شیوه

 های روانشناختی با ساختار و عملکرد مغز نیز استفاده کردند .
 

13) Diagnosis (n) : تشخیص 

 identification of a problem or disease : تشخیص یک مساله یا بیماری 

* Self-report questionnaire should be supported by an in-depth clinical 

interview, in order for a clinical diagnosis to be made.  

* برای اینکه یک تشخیص بالینی حاصل شود ، پرسشنامه خودسنجی باید توسط یک مصاحبه بالینی عمیق 

 حمایت شود . 
 

14) employ (v) : استخدام کردن 

 Give work to (someone) and pay him or her for it.  

* Although school psychologists understand that schools are important in 

the lives of young people, not all school psychologists are employed in 

schools. Many school psychologists, particularly those with doctoral 

degrees, practice in other settings, including clinics, hospitals, forensic 

settings, correctional facilities, universities, and independent 

practice.   (38)سراسری 

* هرچند روانشناسان مدرسه به این امر آگاهند که مدارس نقش مهمی در زندگی جوانان دارند اما همه ی  

روانشناسان مدرسه در مدارس استخدام نمی شوند . بسیاری از روانشناسان مدرسه و به ویژه آنهایی که مدرک 

یمارستان ها ، زمینه های قانونی ، کانون های اصالح و دکترا دارند نیز در سایر زمینه ها مانند کلینیک ها ، ب

 تربیت ، دانشگاه ها و فعالیت های مستقل مشغول می شوند . 

 همه ی اصطالحات و لغات مهم مرتبط با روانشناسی صنعتی سازمانی ، شغل و استخدام ! -

Industry : صنعت                                             pay : ت کردنپرداخ             
industrial : صنعتی                                           payment : پرداخت ، وجه 
organize : مدیریت کردن                                    salary / wage : حقوق 
organization : سازمان ، شرکت                            business setting : زمینه شغلی 
organizational : سازمانی ، شرکتی                        train : قطار آموزش دادن ، تعلیم دادن ،  

employ : استخدام کردن                                      curriculum : برنامه آموزشی  

Employment : استخدام                                    gather : کردن جمع آوری  
Employer = boss : کارفرما ، رئیس                      degree : )مدرک ، درجه )دما ، اعتبار 
Employee : کارمند                                           interact : تعامل 
Job / business / work / career / occupation / vocation : شغل ، کار 
Occupational = Vocational : شغلی ، کاری         contest : رقابت کردن  
Marketing : بازاریابی                                         urge : انگیزش 
Optimum working : کار بهینه                           participate : مشارکت کردن 
Optimum : بهینه                                            Participant : مشارکت کننده 
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Science : علم ، دانش 
Scientific : علمی 
Unscientific : علمی 
Conscience : وجدان 
Conscientiousness : باوجدان 

**** 
Ease : سهولت ، آسانی 
Easy : راحت آسان ،  
Essay : نقد ، مقاله ، کوشش کردن 
Readily :  ، با میلبه آسانی  
Listless : بی میل ، بی توجهی، بیخوابی 
Facilitation : آسان سازی ، تسهیل 
Facility : وسیله ، فرصت ، سادگی 
Faculty :  استعداد ، توانایی ، دانشکده 
Fact : حقیقت 
Intense/severe : ،شدیدسخت،تکمیل  
Intensity / severity : شدت 
Intensive : شدید ، متمرکز ، تند 

****  
Bright : روشن 
Brightness : درخشندگی ، روشنی 
Obvious : آشکار ، واضح ، روشن 
Apparent : آشکار ، واضح ، ظاهر 
Clarified : واضح کردن ، روشن کردن 
Lucid : روشن ، شفاف 
Vivid : واضح 
Ignite : آتش زدن ، روشن کردن،گداختن 
Illustrate : با مثال روشن کردن ، شرح دادن 

Legible : خوانا ، روشن 
Unclear : ناواضح ، ناشفاف 

**** 
Act : عمل کردن 
React : عکس العمل نشان دادن 
Reaction : عکس العمل 
Action : عمل 
Interaction : تعامل متقابل ، اثر متقابل 
Active : فعال 
Activate : فعال کردن 
Activity : فعالیت 
Hyperactivity : بیش فعالی 
Deactive : غیرفعال 
Actual : حقیقی ، عملی 
Actualization : واقعیت نشان دادن 
Actually : عمال ، در حقیقت 

15) physiology (n) : فیزیولوژی ، علم مطالعه اعضای بدن 

 scientific analysis of living organisms  

 آنالیز علمی ارگانیزم های زنده

* In 1802, French physiologist Pierre Cabanis helped to pioneer 

biological psychology with his essay on the relations between the physical 

and moral aspects of man. Cabanis interpreted the mind in light of his 

previous studies of biology, arguing that sensibility and soul are properties 

of the nervous system.   ( 13) سراسری 

، فیزیولوژیست فرانسوی پی ر کابانیس با نقد خود بر روابط جسمی و جنبه های اخالقی انسان  8168در سال * 

نیز به پیشگامی روانشناسی زیستی کمک کرد . کابانیس در پرتوی مطالعات قبلی زیست شناسی خود ، ذهن 

 دستگاه عصبی هستند . را تفسیر و استدالل کرد که حساسیت و روح از ویژگی های

 می شود . iesختم میشود در فرآیند ادغام تبدیل به  yبرای جمع بسته شدن کلمه ای که به  -
 

16) compare (v) : مقایسه کردن ، تطبیق دادن ، سنجیدن 

 analyze (v) : آنالیز کردن ، سنجیدن 

 contrast (v/n) : ، کنتراست مقایسه کردن ، برابر کردن / ضد ، مخالف ، تضاد  

 correlate (v) : همبستگی داشتن ، مرتبط کردن 

* Since validating criterion age data were available, it was possible to 

compare the self-report of a study participant’s age with his or her actual 

age, thus permitting evaluation of the four question formats with respect 

to the accuracy of the respective age data obtained.  

از آنجا که مالک اعتبار داده های سنی در دسترس بود نیز مقایسه گزارش شخصی مطالعه ی سن شرکت * 

ارزیابی چهار شکل سوال با توجه به دقت داده های  اجازه )امکان( براینکننده با سن واقعی وی ممکن بود ، بنا

   ( 31) سراسری  سنی مربوطه به دست آمد .
 

17) counselor (n) : مشاور  

 Adviser : مشاور ، راهنما 

 a person who counsels :  می دهدفردی که مشاوره  

* The various rehabilitation programs also give you information on how 

to have a stress free lifestyle. The patients are supported and encouraged 

to discuss their problems with the counselor or fellow patients. This helps 

them to vent their feelings and feel comforted.  

همچنین ، برنامه های گوناگون توانبخشی نیز اطالعاتی درباره ی چگونگی اکتساب سبک زندگی بدون * 

استرس را به شما می دهند . بیماران مورد حمایت و تشویق قرار می گیرند تا مشکالت خود را با مشاورین و 

کمک می کند تا احساسات خود را بروز دهند ) تخلیه کنند ( و بیماران دیگر در میان بگذارند . این امر به آنها 

 ( 33احساس آرامش کنند . ) سراسری 

- councilor : مشاور        - counsel : مشورت ، تدبیر ، توصیه کردن ، مشورت دادن 

- patient (n) : بیمار        - patient (adj) : صبور ، شکیبا ، بردبار       - sick : بیمار مریض ،      

- illness / sickness : بیماری                 - epidemic : بیماری همه گیر ، شایع          

- encourage : حمایت کردن ، تشویق کردن   - courageous : شجاع   - cancer : سرطان                 

- discourage : دلسرد کردن ، نا اُمیدی         - courage : شجاعت ، دالوری 

  نشان دهنده فرد انجام دهنده آن عمل است . orیا  erپسوند منفی ساز و  disنکته : پیشوند  -

 

http://www.thesaurus.com/browse/correlate
http://www.dictionary.com/browse/counsel
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Personal : فردی ، شخصی 
Personnel : پرسنل ، کارمندان 
Personality : شخصیت 

Interpersonal : بین فردی 
**** 

Emphasize : 
 تاکیدکردن ، اهمیت دادن ، مبتنی بودن
Emphasis : تاکید ، اهمیت 
Stress that … :  تاکید کردن 
Trifle : بی اهمیت ، جزئی 
Downplay : کم اهمیت جلوه دادن 

**** 
Myth : اسطوره افسانه ،  

Secret : راز 
Secrete : ترشح کردن 
Pattern / model : الگو ، مدل 

**** 
Nation : ملت 
National : ملی 
Nationality : ملیت 
Notion : تصور، قیاس ، مفهوم ، نظریه 
Nature : طبیعت ، ذات ، سرشت 

Nurture  : تربیت 
Natural : طبیعی 
Neutral : خنثی 

**** 
Preserve : حفظ کردن ، نگه داشتن 
Conserve : نگهداری کردن 
Remain : ماندن ، باقی ماندن 
Retain : حفظ کردن،نگهداشتن،باقیماندن 
Resume : رگرفتنادامه دادن ، از س  
Prosecute :  
 تحت تعقیب قراردادن ، ادامه دادن
Maintain : حفظ کردن ، ادامه دادن 
Mountain : کوه 

**** 
Adhere :  
 متفق بودن ، طرفدار بودن ، اعتقاد داشتن
Adherent/proponent : ،طرفدار پایبند  

Adherence : پایبندی ، طرفداری 
Believe : اعتقاد داشتن ، باور کردن 
Belief : اعتقاد ، باور 
Authentic : قابل اعتماد،قابل باور،موثق 
Credibility : اعتبار ، باورپذیری 

18)  human (n) : انسان 

 person : شخص  

 Mankind : بشر 

 Mortal : انسان 

* Existential psychologists emphasized the humanistic themes of death, 

free will, and meaning, suggesting that meaning can be shaped by myths, 

or narrative patterns, and that it can be encouraged by an acceptance of 

the free will requisite to an authentic, albeit often anxious, regard for death 

and other future prospects.  ( 38) سراسری  

مرگ ، اراده آزاد و معنا تاکید دارند و پیشنهاد معنی از طریق  زمینه های انسان گراییوجودی بر روانشناسان * 

می  موثقبه یک منبع  الزم از طریق پذیرش اراده آزاد آنافسانه ها و الگوهای روایی می تواند شکل گیرد و 

  . ی آینده توجه کندبه مرگ و سایر چشم اندازها نیز مضطربفرد گاها هرچند تواند حمایت شود . 

 "یا  "هرچند که  "به معنای  even thoughو  although  ،thoughنیز مانند  albeitنکته :  -

 است .  "درحالیکه 

19) empirical (adj) : تجربی 
 

 Experimental : تجربی 

 Factual : عملی ، حقیقی واقعی ،  

* As noted by the National Association of School Psychologists and the 

American Psychological Association, school psychologists adhere to the 

scientist practitioner framework and make decisions based on empirical 

research. 

نیز همانطور که انجمن ملی روانشناسان مدرسه و انجمن روانشناسی آمریکا خاطر نشان کرده اند * 

اعتقاد دارند و بر اساس تحقیقات مشارکتی (  –چهارچوب دانشمند متخصص ) علمی روانشناسان مدرسه به 

 (  38) سراسری تجربی تصمیم می گیرند . 

- as noted  است . "همانطور که  "یکی از ترکیب های پرکاربرد در متون کنکور است که به معنای 

 یم گرفتن است . به معنای تصم make decisionترکیب  -

20) guidelines (n) : آیین نامه  

 Protocol : پروتکل ، آیین نامه 

 Rule : قانون 

* Being healthy does not necessarily mean only physical fitness. It also 

includes mental and emotional wellbeing as well along with the physical 

fitness. You need to follow some guidelines and maintain a timetable of 

your daily activities in order to stay fit and fine throughout your life span.  
( 33) سراسری   

 ذهنی و هیجانی* سالم بودن صرفا به معنای سالمت جسمانی نیست . سالمتی همچنین شامل سالمت 

. شما باید از برخی دستورالعمل ها پیروی کنید و برنامه فعالیت های روزانه  همراه با سالمت جسمانی است

 را مشخص کنید تا در طول حیات خود نیز سالم و سالمت بمانید . خود 

د و برای خوانش روان جمله نیز این می آی(  gerund) دار  ingبه صورت  در اول جمالت انگلیسی فعل -
 ... ن... ن ( ترجمه کنید مانند : سالم بودرا به شکل مصدر ) کلمات جراند 

- lifespan رشد است که به معنای چرخه زندگی و و باالخص روانشناسی یکی از لغات کلیدی روانشناسی 
span  ، می باشد .  ، چرخه ، فراخنای و گستره گستردگیبه معنای محدوده 

 



23 

 

Creation : خلقت 
Creator : خالق ، سازنده 
Creative : خالق 
Creativity/initiative :  خالقیت
 ،ابتکار

Innovative : خالقانه 
Ingenious : ابتکاری ، ماهرانه 

**** 
Confirm : تائید کردن ، تصدیق کردن 
Prohibit : ممنوع کردن ، منع کردن 
Stifle : ، کردن جلوگیری خاموش کردن  

**** 
Significant : مهم ، عمده ، قابل توجه 
Dramatic : ، قابل توجه نمایشی عمده ،  

Major : عمده ، اصلی 
**** 

Instinct : غریزه 
Instinctive : غریزی 
Instinctively : به طور غریزی 
Instigate : تشویق کردن ، تحریک کردن 

Instant : فوری    
Instance : نمونه ، مثال 

**** 
Produce : تولید کردن 
Production : تولید 
Producer : تولیدکننده 
Productive : سازنده ، مفید ، سودمند 
Reproduction : تولیدمثل 
Reproducibility : قابلیت تولید مجدد 

**** 
Use/utilize : استفاده کردن ، بکار بردن 
Useful : مفید 
Usefulness : مفید 
Useless : غیرمفید ، بیهوده 
Vein : رگ ، سیاه رگ 
Uselessness : بیهودگی 
Misused : ده شده ، بد بکار بردهو استفاس  

**** 
Promote : تقویت کردن ، ترویج دادن 
Promotion : تقویت ، ترویج 
Prompt : برانگیختن ، آماده ، سریع 
Provide : آماده کردن ، فراهم کردن 
Relay : تقویت کردن ، پخش کردن 
Reinforcement : تقویت 

21)  establish (v) : معین کردنفیه کردن تاسیس کردن ، تشکیل دادن ، تص ،  

 Create : ساختن 

 Settle : تصفیه کردن ، ماندن ، معین کردن 

 Authorize : اجازه دادن ، تصویب کردن 

* Freud’s theory proposes that children establish their gender identity as 

a result of identification with their same-sex parent during the Phallic 

stage. 

با  * نظریه فروید پیشنهاد می دهد که کودکان هویت جنسی خود را به عنوان یک نتیجه ی همانندسازی

آلتی نیز تشکیل می دهند .  والد همجنس در مرحله  

- propose  به معنای پیشنهاد دادن را باpurpose ! به معنای هدف اشتباه نگیرید 

 است . "اواخر"در ترکیب های زمانی به معنای معنی دیر نیز  عالوه بر lateکلمه  -
 

22) evidence (n) : مدرک ، شاهد ، گواه 
 

 Document : مدرک ، سند 

* Late in the nineteenth century, there were significant changes in 

Western thought about the nature of children in their teen years. 

Evidence of this change in the United States was the development of a 

public education system, child labor laws, and the rise of the new 

concept of “adolescence,” advanced by G. Stanley Hall, as a distinct 

developmental stage.  ( 37) سراسری  

مده ای در اندیشه های غرب درباره ی سرشت کودکان در سنین * در اواخر قرن نوزدهم ، تغییرات ع

 سیستم آموزش عمومی ، قوانین کودکان کار ونوجوانی به وجود آمد . سند این تغییر در آمریکا نیز گسترش 

 برآمدن مفهوم جدید نوجوانی که توسط جی.استنلی هال به عنوان یک مرحله مجزای رشدی نیز ترقی کرد .

یکی دیگر از فنون طراحان برای افزایش طول و پیچیدگی خوانش روان و درک مفهوم !  نکته ای برای -

جمالت استفاده از اسامی کامل محققین ، دانشمندان ، شهرها ، کشورها و مکان های خاص و ...  است . 

برای اینکه سرعت خود را در متن خوانی افزایش دهید از وقت گذاشتن برای خواندن این اسامی جدا 

خودداری فرمایید ! تشخیص این  اسامی هم بسیار آسان است ، به نحوی که نویسنده اول اسم آن را با 

حرف بزرگ می نویسد . زمانی که به اسامی افراد رسیدید ، بدون زمان گذاشتن بر روی اسامی افراد از روی 

 !  Q، شهر  X، خانم  Pآن بگذرید و صرفا از حرف اول اسم یا فامیل وی استفاده کنید مثال آقای 
 

23) hypothesis (n) : فرضیه 

 Assumption (n) : فرض                       - hypothetical (adj) : فرضی 
* Skinner rejected hypothesis testing as a productive method of research, 

considering it to be too conducive to speculative theories that would 

promote useless research and stifle good research. ) 17 سراسری ( 
مت به سرد کرد ، این روش ها باعث هدایت  سازنده* اسکینر آزمون فرضیه را به عنوان یک روش پژوهشی 

  نظریه های ذهنی خواهد شد که پژوهش های غیرمفید را ترویج و از پژوهش های خوب جلوگیری می کند . 
برای بیان صحبت درباره ی نتیجه ی عملی است که  wouldکی از کاربردهای ترکیب فعل ساده + ی -

 نویسنده یا گوینده متصور می شود . 
 * دو دسته لغات مهم که در اکثر متن ها دیده می شوند !

- Reject = refuse = refute = decline = dismiss =  رد کردن 
- accept = adopt = acknowledge = admit = agree = ول کردنقب  
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Scale : مقیاس 
Rate : درجه بندی کردن نرخ ، ارزیابی /   

Gradient : گرادیان ، شیب ، درجه 
Skill : مهارت 
Skip : در نظر نگرفتن ، رد شدن 

**** 
Seek : جست و جو کردن 
Search : جست و جو کردن 
Probe : جست و جو کردن 
Detect :  ، پیدا کردنتشخیص دادن  
Defect :عیب ، نقص 
Defective : غلط 

**** 
Find out : فهمیدن 
Realize : فهمیدن 
comprehend : فهمیدن 
apprehend :فهمیدن،درک کردن،ترسیدن 
Penetrate :  
 فهمیدن ، نفوذ کردن ، سوراخ کردن
Discover : کشف کردن ، فهمیدن 
Discovery : کشف ، اکتشاف 

**** 
Adjust : کردن ، اصالح کردن تنظیم  
Adjustment : تنظیم، اصالح، سازگاری 
Maladjustment : ناسازگاری 
Internment : توقیف ، ویزیت 
Arrange : تنظیم کردن 
Arrangement : تنظیم 
Draw up : تنظیم کردن 
Regulate : تنظیم کردن 
Regulative : تنظیمی 
Grant : کسب کردن 
Garner : انباشتن ، کسب کردن 
Govern : کنترل کردن 
Government : دولت 

**** 
Reform : اصالح کردن ، بهسازی کردن 
Alter : تغییر دادن ، اصالح کردن 
Alterability : قابل تغییر 
Alternate : متناوب تناوب ،  
Alternative : متناوب ، جایگزین 
Immutable : غیرقابل تغییر 
Amend : اصالح کردن ، تغییر دادن 
Revise : اصالح کردن،تجدیدنظر کردن 

24)  morality (n) : اخالق 

 Principle : اصول ، اخالق ، مرام 

* Mainly focusing on the development of the human mind through the 

life span, developmental psychology seeks to understand how people 

come to perceive, understand, and act within the world and how these 

processes change as they age. This may focus on intellectual, cognitive, 

neural, social, or moral development.  ( 11) سراسری  

* اساسا با تمرکز بر رشد ذهن انسان در چرخه زندگی نیز روانشناسی رشد به دنبال این است که مردم چگونه 

با سن آنها تغییر می  متناسبدرک می کنند ، می فهمند و در جهان عمل می کنند و چگونه این فرآیندها 

 کنند . این مساله ممکن است بر رشد هوشی ، شناختی ، عصبی ، اجتماعی یا اخالقی متمرکز باشد . 

- as  ! د دو معنی داشته باشد : به ( به عنوان کلمه ربط می توان8این کلمه چندین کاربرد دارد :  همه کاره

( میتواند بیان کننده تناسب because 8و به معنای چونکه درست مانند  whenمعنای زمانیکه درست مانند 

( گاهی As 3+قید+as( برای بیان برابری قیدی استقاده می شود با ترکیب : 4باشد مثل همین مثال فوق 

 است .  "مانند"ت به معنای ( گاهی اوقا1است  "همانطور که"اوقات به معنای 

- morality  به معنای اخالق را باmortality  ! به معنای مرگ و میر اشتباه نگیرید 

25) assign (v) : اختصاص دادن ، تعیین کردن ، ذکر کردن 

 Appoint : تعیین کردن ، منصوب کردن ، برقرار کردن 

* Holmes and Rahe developed the Social Readjustment Rating Scale 

(SRRS) to measure life change as a form of stress. The scale assigns 

numerical values to 43 major life events that are supposed to reflect the 

magnitude of the readjustment required by each change.  ( 37) سراسری  

( را به وجود آوردند تا تغییرات زندگی را  SRRSسازگاری اجتماعی )  هولمز و راهه مقیاس درجه بندی* 

واقعه ی عمده زندگی  34مقادیر عددی برای نیز شکلی از استرس اندازه گیری کنند . این مقیاس  به عنوان

 میزان سازگاری الزم برای هر تغییر را منعکس می سازد . را تعیین می کند که 

 ! "به عنوان  "را مشاهده می کنیم با معنای  asدیگری از در این مثال نیز کاربرد  -

26) psychiatrist (n) : روانپزشک 

 The doctor who treats mental disorders :  

 پزشکی که به مداوای اختالالت روانی می پردازد .

* Austrian existential psychiatrist and Holocaust survivor Viktor Frankl 

drew evidence of meaning’s therapeutic power from reflections garnered 

from his own internment, and he created a variety of existential 

psychotherapy called logotherapy.  ( 13) سراسری  

رت معنا * روانپزشک وجودی گرای اتریشی و بازمانده ی هولوکاست ، ویکتور فرانکل ، شواهدی از قد

به دست آمده از ویزیت خود او بود و انواع ) گستره ( روان درمانی را به درمانی ارائه کرد که از انعکاس های 

 وجود آورد که به آن معنادرمانی می گویند . 

 !  ها psyهمه ی  -

- psychiatric : روان پزشکی                      - psychiatrist : روانپزشک 

- psychodynamic : روان پویشی               - psychopathology : آسیب شناسی روانی 

- psychopharmaco therapy : دارو درمانی-روان           - psychosexual : جنسی-روانی  

- psychoanalyst : روان کاو                      - psychometric : روان سنجی 

- psychic : پدیده روحی ، روانی                    - psychosis : سایکوز ، روانپریشی 
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Consume : مصرف کردن 
Consumption : مصرف 
Expenditure : مصرف 
Consumer : مصرف کننده 
Manipulate :  

استفاده کردن دستکاری کردن ،  

**** 
Poll : نظر سنجی 
Pull : کشیدن 
Pill : قرص 

**** 
Dearth : کمبود 
Wealth : ثروت 
Lack : کمبود ، فقدان 
Deficit : کمبود ، نقص 
Deficiency : کمبود 
Defect : عیب ، نقص 
Diminish : کم شدن 
Modest : نسبتا کم ، ساده 

**** 
Obtain : به دست آوردن ، حاصل کردن 
Attain : به دست آوردن 
Attainment : دستیابی ، کسب 
Gain : به دست آوردن 
Again : دوباره 

**** 
Loose : رهاکردن ، حل کردن/ رها ، شل 
Lose : از دست دادن / باختن / گم کردن 
Loser : بازنده 
Lost : گم شده 
Least : کمترین 
At least : حداقل 

**** 
Jolly : شاد ، خوشحال ، بانشاط 
Jest : جوک گفتن ، شوخی کردن 
Joy / happiness : شادی 
Witty : شوخ ، بذله گو ، بامزه 

**** 
Bore : خسته کردن ، سوراخ کردن 
Boring : خسته کننده ، کسل کننده 
Bored : خسته شده ، کسل 
Boredom/fatigue: خستگی،فرسودگی 
Exhaust : خسته کردن 
Weary : بیزار ، خسته ، خسته کننده 

27)  research (n) : تحقیق 

 Examination / experiment : آزمایش 

 Investigation : تحقیق ، بررسی / investigate : تحقیق کردن ، بررسی کردن 

 Probe : جست و جو ، کاوش / جست و جو کردن ، کاوش کردن / کاوشگر 

* One of the most frequently asked questions in public opinion polls and 

consumer surveys is the age question. However, despite its wide usage, 

there is a dearth of methodological research on how to best ask this 

question. Although a few studies have investigated the accuracy of 

answers to an age question (e.g. , Weaver and Swanson 1974, Perry and 

Crossley 1950, Myers 1954), with a few exceptions (e.g., Kerin and 

Peterson 1978) the question of how to best ask age so as to obtain the 

most accurate data has not been empirically addressed. (  31سراسری )  

شود  صرف کننده پرسیده مییکی از متداول ترین سواالتی که در نظرسنجی افکار عمومی و نظرسنجی از م *

نیز راجع به سن است . هرچند برخالف استفاده گسترده آن ، یک کمبود پژوهش روش شناختی در شیوه ی 

ها به یک سوال سن را بررسی کرده  دقت پاسخپرسیدن این سوال وجود دارد . اگرچه که تحقیقات اندکی ، 

مثل کرین و  ( با چند استثنا ) 8313مایرز  – 8316پری و کراسلی  – 8373مثل ویور و سوانسون ،  اند ، )

( اما سوال نحوه پرسش سن جهت حصول صحیح ترین داده ها هنوز به طور تجربی بیان نشده  8371پترسون 

 اند . 

28) statistical (n) : آماری 

 Arithmetical : مربوط به حساب 

 Math / arithmetic : ریاضی 

* Quantitative psychology involves the application of mathematical and 

statistical modeling in psychological research, and the development of 

statistical methods for analyzing and explaining behavioral data. The 

term Quantitative psychology is relatively new and little used (only 

recently have Ph.D. programs in quantitative psychology been formed), 

and it loosely covers the longer standing subfields psychometrics and 

mathematical psychology.   ( 17) سراسری 

روان شناسی کمی شامل به کار بردن مدل های ریاضی و آماری در پژوهش های روانشناختی و گسترش * 

روش های آماری برای تحلیل و شرح داده های رفتاری است . اصطالح روان شناسی کمی نسبتا جدید است 

کمی شکل گرفته است(  وانشناسیدر ر .Ph.Dو کمتر مورد استفاده قرار گرفته است ) اخیرا فقط برنامه های 

 تقریبا زیرشاخه های قدیمی تری چون روان سنجی و روان شناسی ریاضی را پوشش می دهد . و 

29) replace (v) : جایگزین کردن ، جا به جا کردن  

  Change : عوض کردن 

* Sometimes the problem develops out of boredom. It becomes a 

replacement for other hobbies and interests, and it helps pass the time. 

Although shopping can temporarily make people feel good, they often 

experience feelings of shame and guilt later. (  34سراسری  )  

یگر است د گاهی اوقات مشکل از خستگی گسترش می یابد . این یک جایگزین برای سرگرمی ها و عالیق* 

و به گذشتن زمان کمک می کند . اگر چه که خرید کردن می تواند موقت به مردم احساس خوب بدهد ، اما 

 می کنند . را تجربه احساس شرم و گناه  اغلبآنها در آینده 
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Doubt : شک ، دو دلی ، تردید کردن 
Undoubtedly : قطعا ، بدون شک 
Suspicion : بدگمانی ، شک 
Hesitate : شک کردن ، تردید کردن 
Hesitation : شک ، تردید ، تامل 

**** 
Desire : میل ، خواست ، آرزو / خواستن 
Demand : تقاضا ، خواست / خواستن 
Request : درخواست / درخواست کردن 
Appeal : درخواست کردن ، تقاضا کردن 
Plea : تقاضا ، درخواست ، ادعا 

**** 
Minus : فیکم ، کم کردن ، من  
Negative : منفی 
Plus : اضافه ، اضافه کردن ، مثبت 
Positive : مثبت 
Multiply : ضرب کردن ، ضرب 

Divide : تقسیم ، تقسیم کردن 
**** 

Mankind/man: نوع انسان بشر ،  
Masculine : مردانه ، مربوط به مردان 
Feminine : زنانه ، مربوط به زنان 
Feminist : طرفدار حقوق زنان 

****  
Brute : حیوان ، جانور ، حیوان صفت 
Brutal : وحشی 
Brutally : وحشیانه 
Vicious : وحشی ، بی رحم ، خطرناک 
Fierce : وحشی ، درنده ، خشن 
Cruel : بی رحم 
Savage / wild : وحشی 
Harsh : ناگوار ، تند ، خشن ، سخت 
Coarse : خشن ، بی ادب  
Course : دوره ، ترم 
Villain : جنایتکار شرور ،  
Wicked : شرور ، تبهکار ، بدخو 

**** 
Wicked : شرور ، تبهکار ، بدخو 
Weak : ضعیف 
Weakness : نقطه ضعف 
Week : هفته 
Wake : بیدار کردن 
Wakefulness : هوشیاری 
Awake : بیدار ، بیدار شدن 

30)  standardize (v) : استاندارد کردن 

 Make regular : کردنندارد عادی سازی ، استا  

* Behaviorists shared the view that the subject matter of psychology 

should be operationalized with standardized procedures which led 

psychology to focus on behavior, not the mind or consciousness.  

They doubted the validity of introspection for studying internal 

mental states such as feelings, sensations, beliefs, desires, and other 

unobservables. In “Psychology as the Behaviorist Views It” (1913), 

Watson argued that psychology “is a purely objective experimental 

branch of natural science,” that “introspection forms no essential part 

of its methods”, and that “the behaviorist recognizes no dividing line 

between man and brute .  (  17) سراسری  

رفتارگرایان این دیدگاه را به اشتراک گذاشتند که مواد ذهنی روانشناسی باید با شیوه های استاندارد شده  *

  عملیاتی شوند که منجر به تمرکز روانشناسی بر رفتار و نه ذهن و هشیاری گردید . 

و سایر ات ، حواس ، عقاید ، امیال آنها اعتبار درون نگری برای مطالعه ی حاالت ذهنی درونی مانند احساس

واتسون  "8384روانشناسی از دیدگاه یک رفتارگرا ، "موارد غیرقابل مشاهده را مورد تردید قرار دادند . در کتاب 

شکل  "که همچنین  "تجربی از علوم طبیعی است -یک شاخه ی کامال عینی "اثبات کرد که روانشناسی 

رفتارگرایان مرزی بین انسان و جانوران تشخیص  "و  "ش ها نیستند های درون نگری قسمت ضروری این رو

 .  "نمی دهند ) قائل نیستند ( 

 ! ی ضروری مربوط به آمارهمه لغات و ترکیب ها -

Sample : نمونه                                   - population : جمعیت ، جامعه ی نمونه 

Random sample : نمونه تصادفی            - biased sample : نمونه سو دار 

Data : داده                                         - subgroup : زیرگروه 

Stratified sample : نمونه الیه ای          - interview : مصاحبه ، مصاحبه کردن 

Longitudinal method : روش طولی      - representative sample :  معرفنمونه  

Survey method : روش زمینه یابی           - Correlational method : روش همبستگی 

subject : ینآزمود                                   - replication : قابلیت تولید مجدد ، تکرار 

Archival research : تحقیق آرشیوی        - researcher bias : سوگیری محقق 

Case study : مطالعه موردی                    - Observer bias : سوگیری ناظر                                                                                        

meta-analysis : فراتحلیل                      - correlation coefficient : ضریب همبستگی             

Placebo condition : شرایط دارونما          - random assignment : تخصیص تصادفی 

Control group : گروه کنترل                  - experimental group : گروه آزمایش 

Dependent variable : متغیر وابسته         - independent variable : متغیر مستقل 

Positive correlation : همبستگی مثبت     - negative correlation : همبستگی منفی 

Cause and effect : علت و معلول             - Extraneous variable : متغیر نامربوط        

Expectancy effect : اثر انتظار                - Statistical significance : معناداری آماری 

Illusory correlation : همبستگی اشتباه      - conclusion : نتیجه گیری                                                                     

Double blind experiment : آزمایش دو سر کور                -narrative :  روایی یا داستانی 

Validity:  (واقعی مقدار به گیری اندازه یا آزموننزدیکی  )درجهروایی         -paradigm: نمونه ، الگو 

Reliability: چیز(اندازه گیری های مستقل از یک همسانی  )درجهپایایی     -allocation: تخصیص 
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  ! لغات دشوار  میتینگ
 گردد . لغاتی که توسط تکمیل می  وسایر لغات مشابهی که به ذهن شام میرسد ، ، با لغات دشوار از دیدگاه شام در این فصل هصفحاین *  

            کاربرد این  .شام در این برگه یادداشت می شوند ، تکیه گاهی برای مرورهای آتی شام هستند و ناخواسته تاکید بیشرتی روی آنها خواهید داشت 
روز  ت روز گذشته در ابتدای هر تایم مطالعاتی( روزانه : مرور لغا1پیشنهاد ما سه نوع مرور است :  ماهانه است . وبیشرت در مرورهای هفتگی  اتصفح
از ماه  ( ماهانه : روز سی ام3حداکرث یک تایم مطالعاتی به صورت کامل  –( هفتگی : روز هفتم از هفته مطالعاتی 2حدودا پنج الی ده دقیقه  – بعد

کنار هم باعث نهادینه شدن لغات در ذهن شام خواهد شد .  . انجام هر سه نوع مرور در( دو تایم مطالعاتی به صورت کامل یک یا حداکرثمطالعاتی )
ر کند .زمان هر یک از مرورهای فوق کامال پیشنهادیست و زمان های پیشنهادی فوق نیز بسته به پایه لغوی ، مدت هر تایم مطالعاتی می تواند تغیی  
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Chapter two 

Psychobiology 
 روانشناسی زیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این فصل به آموزش لغات ، اصطالحات و عبارات 

عمومی و تخصصی موضوعات سیستم عصبی ، مغز 

 ، غدد و روانشناسی بیولوژیک خواهیم پرداخت .
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Transmit : انتقال دادن ، ارسال کردن 
Transfer : انتقال دادن ، انتقال 
Transition : انتقال ، عبور 
Transference : انتقال 
Transparent : شفاف 
Transform : تبدیل کردن ، تغییر دادن 
Transformation : له، مباد دگرگونی  
Transcribe : رونویسی کردن 
Transport : حمل و نقل ، حمل کردن 
Transportation : حمل و نقل 
Transplantation : پیوند ، جابجاسازی 

**** 
Span : چرخه ، گستره 
Spin : چرخش ، چرخاندن 
Spill : ریختن ، خرده 
Spurious / fake : جعلی ، قالبی 
Spouse : همسر 
Suspend : ن ، تعلیقمعلق کرد  
Suppose : فرض کردن ، گمان کردن 
Snub : بی اعتنایی کردن ، سرزنش کردن 
Snub : رفتار سرد ، توهین آمیز 

**** 
Contemplate : اندیشیدن ، تفکر کردن 
Contemporary : معاصر ، هم دوره 
Period : دوره 
Era : عصر یا دوره 
Term : اصطالح ، دوره 

**** 
Adjacent : مجاور 
Egocentrism : خودمحوری 
Decenter : وارونه کردن 
Concentrate : تمرکز کردن 
Concentration : تمرکز 
Concentrative : تمرکز دهنده 
Centrate : تمرکز کردن 
Centration : نگهداری ، تمرکز ذهنی 

**** 
Autonomy : استقالل 
Autonomic : خودمختار ، مستقل 
Autonomous : خودمختار ، مستقل 
Independent : مستقل 
Dependent : وابسته 
Automatize : خودکار کردن 
Automatic : خودکار 

31) Nervous system (n): سیستم عصبی 

 The network of nerve cells and fibers, which transmits nerve 

impulses between parts of the body. 

ه تکانه های عصبی را بین بخش های مختلف بدن منتقل شبکه ای از سلول های عصبی و رشته هایی ک -

 می کند . 

* Links between brain and nervous system function also became 

understood, partly due to the experimental work of people such as 

Charles Sherrington and Donald Hebb, and partly due to studies of 

people with brain injury. With the development of technologies for 

measuring brain function, neuropsychology and cognitive neuroscience 

have become increasingly active areas of contemporary psychology. 

Cognitive psychology has been subsumed along with other disciplines, 

such as philosophy of mind, computer science, and neuroscience, under 

the umbrella discipline of cognitive science.  ( 11) سراسری  

ارتباطات میان مغز و کارکرد سیستم عصبی شناخته شده اند ، بخشی به واسطه کار تجربی افرادی همچون  *

وژی بوده است . با توسعه تکنول چارلز شرینگتون و دونالد هب و بخشی به واسطه مطالعه افراد با صدمه مغزی

به حوزه  بیش از پیش ناختی و علوم اعصاب شناختیروانشناسی عصب ش هایی برای اندازه گیری کارکرد مغز ،

های فعال روانشناسی معاصر تبدیل شده اند . روانشناسی شناختی با نظام های دیگری همچون فلسفه ذهن ، 

 علم کامپیوتر و علوم اعصاب زیر چتر نظام علوم شناختی رده بندی می شود .  

نند زبان فارسی وجود دارند ، مانند جمله ی آخر پاراگراف در زبان انگلیسی هم عبارات و جمالت استعاری ما -

 "به عنوان  "  به معنای زیر چتر است اما در اینجا می توان معنای under the umbrellaمثال فوق : 

 "... به عنوان نظام علوم شناختی رده بندی می شوند " در نظر گرفت . عبارترا معنایی مناسب برای این 

 و اسامی آنها !  سیستم عصبیبندی های نکته : تقسیم  -
Nervous system 

 

 

 

Central nervous system                                    peripheral nervous system  

 

 

 

 

Brain              spinal cord                                  somatic         autonomic     

 

 

 

                                                                  Parasympathetic     sympathetic 

Central nervous system : دستگاه عصبی مرکزی 

Peripheral nervous system : دستگاه عصبی محیطی 

Brain : مغز 

Spinal cord : نخاع 

Somatic : بدنی ، تنی ، جسمی 

Autonomic : تارخودمخ  

Sympathetic :سمپاتیک                     - hurt : صدمه ، ضرر ، آسیب / صدمه زدن 

Parasympathetic : پاراسمپاتیک          - symptom : عالمت نشانه ،  

 


