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 دقیقه 15زمان تقریبی برای مطالعه این مقاله آموزشی: 

 این مقاله هم مانند بسیاری دیگر از مقاات وبسایت زبان تیپس، با هدف آموزش آناین زبان انگلیسی نوشته شده.

 است. "environment"های پرکاربرد آشنا شدن با لغات انگلیسی و کالوکیشنموضوع اصلی این مقاله آموزشی 

 را کلیک کنید. اینجا های آناینممکن است با همین موضوع چند کاس آناین در حال برگزاری باشد. برای دیدن برنامه کاس

 

های مرتبط با لغت هستند. بنابراین یادگیری کالوکیشن "environment"، موضوعات مرتبط با محیط زیست یا IELTSبسیار پرتکرار در آزمون  از جمله موضوعات
"environment"  آزمونی مثل میتونه در افزایش نمره در آزمون آیلتس کمک خیلی زیادی به شما بکنه. توجه کنید که یادگیری معنی لغات انگلیسی به تنهایی نمیتونه در

IELTS ها در د و بتونید از این کالوکیشنهای مرتبط با لغت جدید رو هم یاد بگیریکمک زیادی به شما بکنه؛ حتماً باید عاوه بر یادگیری معنی لغت جدید، کالوکیشن
 های مختلف به طور صحیح استفاده کنید.موقعیت

و  writingها میبینید. سعی کنید که در قسمت هایی از کاربرد این کالوکیشنآشنا میشید و مثال "environment"های مرتبط با لغت ترین کالوکیشندر ادامه، با مهم
speaking هاتون استفاده کنید.ها در پاسخالوکیشنآزمون آیلتس، از این ک 
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1- protect the environment 

 

 به معنی حفاظت از محیط زیست. در ادامه یک مثال از کاربرد این کالوکیشن در جمله رو میبینید:

We need to take drastic steps to protect the environment. 

 ای با ساختار متفاوت(:که اسم هست جابجا کنید)در جمله protectionکه فعل هست رو با  protectالبته میتونید 

In developing countries, protection of the environment is not a primary concern. 

http://www.zabantips.com/
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2- conserve the environment 

 

باشه. در ادامه یک مثال از  writingهست و بنابراین میتونه گزینه خوبی برای  formalیک لغت  "conserve"باز هم به معنی حفاظت از محیط زیست. توجه کنید که لغت 
 کاربرد این کالوکیشن در جمله رو میبینید:

People need to live in harmony with nature and conserve the environment. 

 ای با ساختار متفاوت(:که اسم هست جابجا کنید)در جمله conservationکه فعل هست رو با  conserveالبته میتونید 

There are many organizations dedicated to conservation of the environment. 

http://www.zabantips.com/
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3- destroy the environment 

 

 به معنی نابود کردن محیط زیست. در ادامه یک مثال از کاربرد این کالوکیشن در جمله رو میبینید:

We need to find ways of producing energy without destroying the environment. 

 ای با ساختار متفاوت(:که اسم هست جابجا کنید)در جمله destructionکه فعل هست رو با  destroyالبته میتونید 

Logging has led to the destruction of the natural environment. 

http://www.zabantips.com/
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4- damage/ harm the environment 

 

 به معنی آسیب زدن به محیط زیست. در ادامه یک مثال از کاربرد این کالوکیشن در جمله رو میبینید:

The government insists that the dam will not harm the environment. 

 متفاوت(: ای با ساختارکه صفت هست جابجا کنید)در جمله harmfulکه فعل هست رو با  harmالبته میتونید 

Emissions from cars are harmful to the environment. 

 اید:حتما تا به اینجا کلمات هم معنی و متضاد رو تشخیص داده

protect= conserve 

damage= harm 

های مربوطه، کلمات مترادف و جدید و کالوکیشن، همیشه سعی کنید که به هنگام یادگیری لغات انگلیسی IELTSدر آزمون  paraphrasingبا توجه به اهمیت بسیار زیاد 
 یا متضاد رو هم یاد بگیرید.

http://www.zabantips.com/
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5- pollute the environment 

 

 به معنی آلوده کردن محیط زیست. در ادامه یک مثال از کاربرد این کالوکیشن در جمله رو میبینید:

Nuclear waste will pollute the environment for centuries. 

 ای با ساختار متفاوت(:که اسم هست جابجا کنید )در جمله pollutionکه فعل هست رو با  polluteالبته میتونید 

The waste material must be stored safely to avoid pollution of the environment. 

http://www.zabantips.com/
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6- clean up the environment 

 

 از کاربرد این کالوکیشن در جمله رو میبینید:به معنی پاکسازی محیط زیست. در ادامه یک مثال 

It's about time that we started cleaning up the environment. 
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7- the effect/ impact on the environment 

 

له  میبینید: د این کالوکیشن د ج ب ت. د ادامه یک مثال ا کا ی ی ب محیط  ا گ  به معنی اث

The building's design will minimize its impact on the environment. 

ی ا کالوکیشن ا البته این مقاله  میشه با تعداد خیلی بیشت ی جدید، بعد ا ف ی لغات انگلی ی یادگی امو نکنید که د م ها ادامه داد؛ اما ف
ت  ا یادی به تقویت م یا  ک ب ید، ک تبط با ا لغت  هم یاد بگی د م ب کا فتن معنی لغت، حتی اگ د یا سه کالوکیشن پ  speaking  writingگ

ا میکنه. حاا سعی کنید که با کالوکیشن ید.ش ا ات جدید ب فتید، ج  هایی که د این مقاله یاد گ
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