
 

  
  
  
  
  

  مرجع کامل کنکور

  زبان تخصصی
  برداري مهندسی نقشه

  
  
  
  
  
  
  

  مؤلفین
  مهندس حمید غیور

کارشناس ارشد ژئودزى دانشگا  ه تهران
  مهندس محمد میرزاعلی

کارشناس ارشد ژئودزى دانشگا  ه تهران  



 

   - 1368  غیور، حمید،  : سرشناسه
 . حمید غیور ، محمد میرزاعلی ینمولف/ داريبر مرجع کامل کنکور زبان تخصصی مهندسی نقشه : عنوان و نام پدیدآور 
   .1393  نوآور، : تهران  : مشخصات نشر 
  . ص232   : مشخصات ظاهري 
   978-600-168-113-4 : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 
 ها  آزمون-- ایران --ها و مدارس عالی  دانشگاه : موضوع 
 برداري  نقشه--هاي قرائت   کتاب--زبان انگلیسی  : موضوع 
   - 1365  میرزاعلی، محمد،  : شناسه افزوده 
 LB       2353/غ9م4 1393 : رده بندي کنگره 
 378/1664     : رده بندي دیویی 
  3395657 : شماره کتابشناسی ملی 

   
  برداري مرجع کامل کنکور زبان تخصصی مهندسی نقشه

  

  لیحمید غیور، مهندس محمد میرزاعمهندس    :ینمؤلف  
  نوآور  : ناشر  

   نسخه1000  :شمارگان  
   نصیرنیامحمدرضا  :ناظر چاپ  
  1393 ـ اول  :نوبت چاپ  

  978-600-168-113-4  : شابک  
  

  
  :نمایشگاه دائمی و مرکز فروش

 انقالب، خ فخررازي، خ شهداي ژاندارمري نرسیده به خ دانشگاه  تهران ـ خ: نوآور
  6، طبقه دوم، واحد 58ساختمان ایرانیان، پالك 

92-66484191– 09123076748  
www.noavarpub.com  

  66405084 - 66955878: ، کتابفروشی الیاس تلفن1310 فروردین پالك 12تهران خ انقالب، نبش خ : 1فروشگاه 
نبرگ تلفن1212نک ملت، پالك تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب با: 2فروشگاه    66402579-66413998: ، کتابفروشی گوـت
 66405385 - 66409924: ، کتابفروشی صانعی تلفن1312 فروردین و اردیبهشت، پالك 12تهران خ انقالب، بین خ : 3فروشگاه 
  03112213751: تلفناصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید علی خان، کتابفروشی مهرگان : 4فروشگاه 

  
 براي ناشر محفوظ و منحـصراً  1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوف سال                
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  .گیرند بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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 پیشگفتار
گـوییم کــه توفیـق داد بتـوانیم بـه عنـوان عـضوي از جامعــه       خـداي متعـال را سـپاس مـی    

اري گامی هر چند کوچک در جهت رفع کمبود منابع و کتـب آموزشـی در درس زبـان               برد نقشه
 ياي مفیـد از متـون رشـته    ي گزیـده  کتـاب حاضـر در برگیرنـده      .  بـرداریم  این رشـته  تخصصی  

برداري شامل مطالب تخصصی ژئـودزي، فتـوگرامتري، سـنجش از دور، سیـستم              مهندسی نقشه 
در نگارش کتاب سعی شده اسـت       . برداري است  نقشه ياطالعات مکانی، و مباحث عمومی رشته     

. مطالب به طور جامع و کامل پوشش داده شوند تا دیگر نیازي به مراجع و منابع مختلف نباشـد                
در .  لغـت کلیـدي و مهـم اسـت     12 درس و هر درس شامل       12در حال حاضر این کتاب شامل       

از آن .  یـک جـدول ارائـه شـده انـد     ها در قالبي آنآغاز هر درس لغات به همراه تلفظ و ترجمه 
جایی که بهترین روش یادگیري لغات، بررسی نقش و معنـاي آن در جملـه اسـت، هـر کـدام از          

- لغات داخل متون دیگـري بـه   و پس از آن، جمله یا پاراگراف نمونه آورده شده است  3لغات در   
ن کنکور کارشناسی ارشد با توجه به این که هدف اصلی کتاب، آماده سازي داوطلبی        . اندکار رفته 

اي سـؤاالت چهارگزینـه   ،باشـد، از ایـن رو  بسیار مهم میاي است لذا توجه به سؤاالت چهارگزینه  
 بـه نحـوي      حاضـر  عالوه بر این، کتـاب    . دهند بخش پایانی هر درس را تشکیل می       ،درك مطلب 

  .نیز باشدي بردارنگارش یافته است که پاسخگوي نیاز دانشجویان در درس زبان تخصصی نقشه
دانیم تا از زحمات خـانواده و اسـاتید دلـسوز خـود نهایـت تـشکر و            در اینجا برخود الزم می    

ه در تهیه، چاپ و انتشار این اثـر همکـاري   کهمچنین از تمام عزیزانی    . عمل آوریم قدردانی را به  
گان محترم ایـن     استادان، دانشجویان، و خوانند    شمااز  در پایان   . نهایت سپاسگذاریم یباند  داشته
به منظور ارائه پیشنهادات و انتقادات و کمک به بهتر شدن ایـن مجموعـه بـا          تقاضا داریم   کتاب  

  .تماس حاصل فرمایید Info@noavarpub.comآدرس پست الکترونیکی 
 

    با آروزي موفقیت و پیروزي
    محمد میرزاعلی -حمید غیور
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British English Pronunciation Guide 
Phonetic Chart 

Based on International Phonetic Alphabet (IPA) Transcription 

Consonants 

p b t d tʃ dʒ k ɡ 
soup bat light dog cheese jet cap bag 
/suːp/ /bæt/ /laɪt/ /dɒɡ/ /tʃiːz/ /ˈdʒet/ /kæp/ /bæɡ/ 

f v θ ð s z ʃ ʒ 
fish van thumb mother mouse zebra shoe television 
/fɪʃ/ /væn/ /ˈθʌm/ /ˈmʌðə/ /maʊs/ /ˈzebrə/ /ʃuː/ /ˈtelɪˌvɪʒn̩ / 
m n ŋ h l r w j 

man rain king hand log write whale yo-yo 
/mæn/ /reɪn/ /kɪŋ/ /hænd/ /lɒɡ/ /ˈraɪt/ /weɪl/ /ˈjəʊ jəʊ/ 

Vowels 

iː ɪ e æ 
sea swim bed cat 
/siː/ /swɪm/ /bed/ /kæt/ 
ɑː ʌ ɒ ɔː 
car cup lock ball 

/kɑː/ /kʌp/ /lɒk/ /bɔːl/ 
ʊ uː ɜː ə 

book two shirt father 
/bʊk/ /ˈtuː/ /ʃɜːt/ /ˈfɑːðə/ 

Diphthongs 

eɪ aɪ ɔɪ əʊ 
eight eye boy arrow 
/eɪt/ /aɪ/ /ˌbɔɪ/ /ˈærəʊ/ 
aʊ eə ɪə ʊə 

house chair deer tourist 
/ˈhaʊs/ /tʃeə/ /dɪə/ /ˈtʊərɪst/ 

Stress Marks 

primary stress secondary stress 
ˈ◌ ˌ◌ 
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Word Pronunciation Translation 

geodetic /ˌdʒiːəʊˈdetɪk/ ژئودتیک  
facility /fəˈsɪlɪti/ تسهیالت، امکانات 

propagation /ˌprɒpəˈɡeɪʃən/ انتشار، گسترش 

temporal /ˈtempərəl/ موقتیزمانی ، 

induce /ɪnˈdjuːs/ وجود آمدنهسبب شدن، ب  
associate /əˈsəʊsiət/ همراه شدن 

trilateration /ˌtraɪˈlætəreɪʃən/ سه پهلوبندي 

stability /stəˈbɪlɪti/ پایداري، ثبات 

tremendous /trɪˈmendəs/ شگرف، عظیم 

estimate /ˈestɪmeɪt/ زدنتخمین کردن، برآورد  

crust /krʌst/ پوسته 

InSAR /ɪnˈsɑː/ 
سنجی تصاویر راداري  تداخل

  دریچه مصنوعی
 
1. geodetic 
= of or relating to or determined by geodesy; pertaining1 to geodesy 
a. Geodetic methods are employed to determine relative positions of widely 
spaced survey marks and compute lengths and directions of the long lines 
between them. 
b. It is now becoming common to use a three-dimensional, earth centered 
Cartesian coordinate system for geodetic computations. 
c. Geodetic personnel may be categorized into scientists, engineers, 
technicians, and auxiliary personnel. 
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