
 

  
 

 

 

 

 

equivalent in Persian adverb row equivalent in Persian adverb row 
  absolutely  1  مطمئناً ،کامالً emotionally  34 به لحاظ عاطفی

  actively  2  مجدانه ،فعاالنه  entirely  35  سراسر ،کالً ،کامالً

  actually  3  در حقیقت ،عمالً ،واقعاً equally 36 به یک اندازه ،به تساوي

  anxiously  4  با نگرانی ،با دلواپسی  especially  37  مخصوصاً ،به ویژه

  appropriately  5  بطور مقتضی ،بطور مناسب  eventually 38  نهایتاً ،عاقبت ،سرانجام

 artificially 6بطور ساختگی ،بطور مصنوعی exactly  39 کامالً ،عیناً ،دقیقاً

 automatically 7 خودکار بطور ،ودبه خودخ  extremely  40  افراطی ،خیلی ،بسیار

 beautifully 8 ییزیباه ب خوبى،ه ب  fairly 41  منصفانه ،تا اندازه اي ،نسبتاً

 briefly 9 بطور خالصه ،بطور مختصر  finally  42  سرانجام ،عاقبت ،باالخره

  brightly  10  بطور تابان ،به روشنی financially  43 بلحاظ مالی

 capably 11 از روي لیاقت ،قابل بطور  firmly  44  عانهقاط ،بطور محکم

  carefully  12  با دقتیبطور  ،از روي دقت  flexibly 45  به نحوي منعطف ،به نرمی

  carelessly  13بطور بی دقتی ،از روي بی دقتی formerly  46 قبالً ،پیشتر ،سابقاً

 certainly 14 مطمئناً ،حتماً ،قطعاً fortunately  47 خوشبختانه

 clearly 15 آشکارا ،به وضوح  frequently 48  بارها ،به دفعات ،مکرراً

  closely  16  بطور تنگاتنگ ،بطور نزدیک  friendly 49  صمیمانه ،دوستانه

  comfortably  17  آسوده ،به راحتی  fully  50  تماماً ،کامالً

  commonly  18  عرفاً ،معموالً ،عموماً  generally  51  بطور کلی ،معموالً ،عموماً

  completely  19  سراسر ،کالً ،کامالً gently  52 مالیمت با ،به نرمی ،به تدریج

 concretely 20 بطور ملموس ،بطور واقعی globally  53 سراسري ،جهانی

  consciously  21  با هوشیاري ،آگاهانه  gradually 54  آرام آرام ،به تدریج

  considerably  22  اي حظهبطور قابل مال harmfully 55 بطور مضر

  constantly  23  صادقانه ،مستمر ،دائماً  heavily  56  به سنگینی

 continuously 24 بطور مداوم ،بطور پیوسته honestly 57 از روي درستی ،صادقانه

  correctly  25  بطور صحیح ،به درستی hurriedly  58 با عجله ،با شتاب ،شتابان

 daily 26 یومیه ،روزانه hurrily 59 با عجله ،شتابان

  deeply  27  عمیقاً ،شدیداً ideally 60 آرمانی ،به نحوي مطلوب

 definitely 28 بدون شک ،مطمئناً ،قطعی immediately 61 بی واسطه ،فوراً

  directly  29  بی درنگ ،مستقیم imperatively 62 آمرانه

 easily 30 به آسانی increasingly 63 بیش از پیش ،فزاینده بطور

  economically  31  با صرفه جویی ،مقتصدانه individually 64 شخصی ،انفرادي

 effectively  32  سودمندانه ،بطور مؤثر inexpensively 65 بطور کم خرج ،بطور ارزان

 efficiently  33  به نحوي کارآمد ،بطور مؤثر interchangeably 66 به جاي همدیگر

  الت داخل و خارج کتاب کنکورود حقیمهم ترین  



 

 

 

  
 

equivalent in Persian adverb row equivalent in Persian adverb row 
  lastly 67  باالخره ،سرانجام rapidly  99 به سرعت ،به تندي

  lately 68  به تازگی ،اخیراً  rarely 100  گاه گاهی ،به ندرت

  likely 69  محتمالً ،احتماالً really  101 به درستی ،واقعاً

  locally 70  موضعی ،محلی  reasonably  102  معقوالنه ،بطور منطقی

  lonely  71  غریب ،بیکس ،تنها  recently  103  به تازگی ،اخیراً

 luckily  72 خوشبختانه regularly  104 بطور منظم ،مرتباً

 mainly  73 اساساً ،اصوالً  relatively  105  کمابیش ،نسبتاً

 mentally  74 روانی ،فکري ،ذهنی ،روحی  scientifically 106  نظام مند ،بطور علمی

 merely  75 تنها ،صرفاً ،فقط  seriously  107  موقرانه ،بطور جدي

  mostly 76  اساساً ،عمدتاً silently 108 آهسته ،بی صدا

 naturally 77 طبیعتاً ،بطور طبیعی  similarly  109  مشابه بطور ،به همین نحو

  nearly 78  قریباً ،تقریباً  skillfully  110  استادانه ،ماهرانه

  necessarily 79  الزاماً ،لزوماً slightly 111 نسبتاً ،اندکی ،کمی

 normally  80 بطور عادي ،بطور طبیعی smoothly  112 به آرامی ،به نرمی

 occasionally 81 بعضی از اوقات ،گاه و بیگاه  socially  113  به لحاظ اجتماعی

  officially  82  تشریفاتی ،رسماً  softly  114  به آهستگی ،به نرمی

  originally  83  در ابتدا ،در اصل ،از آغاز  specifically 115  صریحاً ،مخصوصاً ،به ویژه

  particularly 84  به ویژه ،صریحاً ،خصوصاً  straightly  116  مستقیم بطور

  peacefully 85  با آسودگی ،با آرامش strictly  117 دقیقاً ،سخت ،اکیداً

 perfectly  86 بی عیب ،بطور کامل ،کامالً strongly 118 مؤکداً ،شدیداً

  personally  87  شخصاً  successfully 119  با کامیابی ،با موفقیت

  physically  88  از نظر بدنی ،از نظر جسمانی suddenly  120 به ناگاه ،بطور ناگهانی

  politely  89  به آرامی ،با مالیمت ،مؤدبانه  suitably  121  بطور مناسب

 possibly 90 احتماالً ،شاید surely  122 یقیناً ،لماًمس ،بطور حتم

  potentially  91  نهانی ،بالقوه terribly  123 بطور مهیبی ،بدجوري

 practically  92 در واقع ،تقریباً ،عمالً totally 124 رویهمرفته ،جمعاً ،کالً ،کامالً

  precisely  93  صراحتبه  ،صریحاً ،دقیقاً ultimately 125 غایتاً ،نهایتاً ،سرانجام

 previously 94 سابقاً ،قبالً unfortunately  126 بدبختانه ،متأسفانه

  primarily  95  در درجۀ اول ،اساساً ،عمدتاً unlikely 127 غیر محتمل ،بعید

 probably 96 احتماالً voluntarily  128 بطور اختیاري ،بطور داوطلبانه

  professionally  97  استادانه ،ماهرانه ،اي حرفه wisely 129 آگاهانه ،عاقالنه

 properly 98  کامل بطور ،به درستی wonderfully 130 عجیبانه ،بطور شگفت آور
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