
 گروه فنی مهندسی و علوم پایه( - 1741)کنکور دکتری  47آزمون شمارۀ 

 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: پوروحید رضوان تنظیم: 
 

PART A: Grammar 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet. 

1. A lot of teachers are proposing ------------------ cell phones in classes because they’re a 

distraction. 
           1) our allowing not   2) that we not allow 

           3) to us that we do not   4) to us not to allow 

2. Let’s turn our attention to the story of Atlantis, the famed “lost continent” ------------ 

in the Atlantic Ocean thousands of years ago. 
           1) that is said it existed   2) where it is said to exist 

           3) said it had been existing 4) which is said to have existed 

3. The plan to build an extensive monorail system is -------------------. 
           1) a citizen-initiated one 2) initiating one by citizens 

           3) citizens by initiating one 4) one to be initiating by citizens 

4. ----------------- it weren’t so cold and rainy, we could actually show you round the place. 
           1) No matter 2) Whether 3) If only  4) I wish 

5. A major goal in the development of these books has been to provide students with 

books that serve not only as vehicles for classroom instruction but also -----------------. 
           1) as resources for reference and self-study 

           2) for reference and self-study as resources are 

           3) the resources are for reference and self-study 

           4) they are used as resources for reference and self-study 

6. ----------------, the elephant died yesterday in her enclosure, despite all the efforts made 

by zookeepers. 
           1) Suffered for so long   2) For so long suffered 

           3) By suffering for so long 4) Having suffered for so long 

7. ----------------- had the magnificent Palace of Versailles built; however, the cost was so 

great that the people of France were angered. 
           1) That King Louis xiv   2) King Louis xiv who  

           3) King Louis xiv that he 4) It was King Louis xiv who 

8. The reason that the building industry declined was ----------------- on loans was so high. 
           1) the interest rate   2) that the interest rate 

           3) the interest rate that   4) because of the interest rate 

9. Aspirin, ----------------- common name for acetylsalicylic acid, is widely used like a drug 

for alleviating pain. 
           1) that is 2) whose 3) the  4) being 

10. Being ingrained in many challenges and innovations across many fields --------------- a 

mechanical engineering education is versatile. 
           1) means 2) which mean 3) meaning  4) so that means 
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 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: پوروحید رضوان تنظیم: 

 

 

PART B: Vocabulary 
 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then 

mark the correct choice on your answer sheet. 

 

11. We will have to repeat the experiment because the results were not --------------. 
           1) equivocal 2) credulous 3) conclusive  4) spontaneous 

12. The doctor’s medical license was ---------------- after it was discovered that, out of sheer 

cupidity, he had diagnosed people with illnesses they didn’t have and pocketed 

insurance money for performing procedures they didn’t need. 
           1) overlooked 2) revoked 3) diminished 4) belittled 

13. When she didn’t receive the job, she asked the company for -------------- feedback to 

help her with future employment. 
           1) unexceptional 2) foreseeable 3) hierarchical 4) constructive 

14. Although I tried to pay you a compliment, you have unfortunately decided to --------- 

my words as an insult. 
           1) adopt 2) construe 3) contribute 4) qualify 

15. The twins began school ----------------- but they did not graduate at the same time. 
           1) simultaneously 2) interchangeably 3) symmetrically 4) chronologically 

16. Though we are in ----------------- on what our goals should be, we differ on the means 

for achieving them. 
           1) monotony 2) accord 3) homogeneity 4) jeopardy 

17. The debate is becoming polarized and there appears to be little in the way of ---------- 

ground between the two sides. 
           1) similar 2) clear 3) slippery 4) middle 

18. The main dish had little flavor, but I made it more ---------------- by adding condiments. 
           1) affordable  2) unrecognizable 3) palatable 4) memorable 

19. In our --------------- to leave for our camping trip we’d long been looking forward to, 

we actually forgot to bring our tent. 
           1) haste 2) scheme 3) apathy 4) collaboration 

20. Any dispute over finances is likely to sour the relationship to the --------------- of both 

parties. 
           1) intensity 2) detriment 3) barrier 4) isolation 
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 سخت«  2 »گزینه . 1

 « شود. یم یباعث حواس پرت رایز میمجاز نکنهمراه را در کالس ها  یتلفن ها کهکنند  یم شنهادیاز معلمان پ یاریبس» 

 

سم ) ست. همانطور که در بخش nounتوجه کنید که بعد از جای خالی، ا صد خواندیم، برای منفی کردن  04( آمده ا صفر تا  کتاب گرامر 

سم از  ستفاده میکنیم، و  noا شود. یعنی گزینه های  notا ستفاده می  شده اند، حذف می  notکه به  3و  1برای منفی کردن فعل ا ختم 

 !(فعلآمده است، نه  اسمشوند، )چون بعد از جای خالی 

 

 (، سه ساختار کلی داره:suggestبه معنای پیشنهاد دادن ) proposeفعل 
 

propose (that) 

propose doing sth 

propose sth to sb 
 

 میمونه. 2و فقط گزینۀ هیچکدام از این سه ساختار نیست و این گزینه هم رد میشه.  0که گزینۀ 

 

 گفته بودم. suggestکتاب گرامر صفر تا صد، یه همچین نکته ای رو راجع به فعل  22اگه یادتون باشه، توی بخش 

 

 کنیم:نکته: برای افعال زیر، از ساختار زیر استفاده می
 

tell 

 گفتن
remind 

 یادآوری کردن
force 

 مجبور کردن
encourage 

 تشویق کردن
teach 

 یاد دادن
enable 

 قادر ساختن
 
 

order 

 دستور دادن
warn 

 هشدار دادن
invite 

 دعوت کردن
persuade 

 راضی کردن
get (= persuade, arrange for) 

 راضی کردن، وا داشتن، ترتیب دیدن
 

verb + object + to-infinitive 
 
 

Can you remind me to call Ali tomorrow? میتونی بهم یادآوری کنی فردا به علی زنگ بزنم؟ 

Who taught you to drive? چه کسی بهت رانندگی کردن را یاد داد؟ 

I didn't move the piano by myself. I got somebody to help me. 

 هماهنگ کردم که ِبهِم کمک کنه.پیانو رو خودم جا به جا نکردم. با یه نفر 
 

 توان از ساختار باال استفاده کرد:، نمیsuggestنکته: توجه کنید که برای فعل 
 
 

Milad suggested me to ask you for advice. 

Milad suggested that I ask you for advice. .میالد پیشنهاد داد که ازت راهنمایی بخوام 
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 سخت«  4 ». گزینه 2

وجود داشته  اطلس انوسیدر اق شیهزاران سال پ شود یگفته مکه  یمشهور "قاره گمشده" م،یمعطوف کن سیتوجه خود را به داستان آتالنت دییایب» 

 « است.

 

 4(، تعداد ربط دهنده: Let) 1قانون توازن رو بررسی می کنیم. تعداد فعل: 

 ش با تعداد ربط دهندش برابر باشه، تا قانون توازن به هم نخوره.باید انتخاب بشه که تعداد فعلیعنی قانون توازن برقرار است. پس گزینه ای 
 

 رد میشه، چون دو تا فعل داره و یه ربط دهنده. 1گزینۀ 

وجود داره اما غایبه، باز هم این گزینه  thatهم رد میشه، چون دو تا فعل داره و ربط دهنده هم نداره، حتی اگه بگیم ربط دهندۀ  3گزینۀ 

 رد میشه. چون تعداد فعل ها و ربط دهنده هاش برابر نیست.

 

 هم اینجا کاربردی نداره. whereنیست. و خود  whereبعد از  itهم رد میشه. چونکه نیازی به  2گزینۀ 

 

 رو دیده بودیم: 0کتاب گرامر صفر تا صد، ساختار گزینۀ  22توی بخش 

 

 ثال زیر توجه کنید:به م
 

Mirza is very old. Nobody knows exactly how old he is, but: 

 میرزا خیلی پیره. هیچکس نمیدونه دقیقاً چند سالشه، اما:

It is said that he is 108 years old. سالشه. 801که او  گفته میشه 
He is said to be 108 years old. 

 یک مثال دیگر:

A friend of mine has been arrested. .یکی از دوستانم دستگیر شده است 

It is alleged that he stole a car. .ادعا می شود که او یک ماشین را دزدیده است 
He is alleged to have stolen the car. 

 

 کتاب گرامر صفر تا صد رجوع کنید. 22برای مثال های بیشتر، به بخش 

 

 نقش فاعل رو داره. which، 0دقت کنید که در گزینۀ 

 

قرار گرفته،  RMS_English@کتاب گرامر صفر تا صد که به صورت رایگان در کانال تلگرام  32برای آشنایی با قانون توازن، به بخش 

 رجوع کنید.

 

 

 متوسط«  1 ». گزینه 3

 « است. توسط شهروندان آغاز شده [طرح]یک گسترده  لیمونور ستمیس کیطرح ساخت » 

 

که نشانۀ مجهول بودن است استفاده میکنیم، صفت مفعولی  byوجود دارد. ما انتظار داریم وقتی از  byدر گزینه های دیگر، حرف اضافۀ 

 دار(.  ingدار( داشته باشیم، نه صفت فاعلی ) ed)صفت 
 

 غلط هستن و ترتیب کلمات درستی ندارند.و در کل اگه گزینه های دیگه رو داخل جای خالی بذارید مشخصه که 
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 متوسط«  3 ». گزینه 4

 « .میاطراف را به شما نشان ده میتوانستینبود، م ینقدر سرد و بارانا ]هوا[ تنها اگر» 

 

 (Second Conditionalجمالت شرطی نوع دوم )
 
 

 غیرمحتمل یا غیرممکن را تصور می کنیم.در موقعیت هایی برای زمان حال یا آینده استفاده می شود، که ما یک چیز 
 
 

 (main clause) نتیجۀ شرط (if-clause) شرط کلمۀ شرط

if simple past would/ could/ might + infinitive 

 

 کتاب گرامر صفر تا صد( 12از ساختار سوال مشخصه که یه جملۀ شرطیه. در جای خالی باید یه کلمۀ شرط قرار بدهیم. )بخش 

 

 کتاب گرامر صفر تا صد، کلمات ربط وابسته ای که بیانگر یک شرط می باشند را معرفی کردیم: 22در بخش  همچنین
 

if only if if only even if lest 

 مبادا حتی اگر تنها اگر تنها اگر اگر

 

1. If you leave, I will be lonely. .اگر بروی، تنها خواهم ماند 

2. 
Even if you have already bought your ticket, you will still need to wait in line. 

 حتی اگر از قبل بلیطت را خریده باشی، همچنان باید در صف بایستی.

3. Study hard lest you should fail. .)سخت درس بخوانید، تا مبادا بیفتید )قبول نشوید 
 

 گیرد.مورد استفاده قرار می "ای کاش"بیشتر در معنای  if onlyنکته: 
 

If only Sina had talked to her sooner! زد!ای کاش سینا زودتر باهاش حرف می 
 

 

 متوسط«  1 ». گزینه 5

ه عنوان بآموزش در کالس، بلکه  یبرا یا لهیبه دانش آموزان بوده است که نه تنها به عنوان وس ییارائه کتاب ها ها کتاب نیدر توسعه ا یهدف اصل» 

 « کند. یعمل م خودخوانیو  ارجاع یبرا یبعامن

 

صد خواندیم، 01همانطور که در بخش  صفر تا  ساختارهای  کتاب گرامر  شد، باید  …not only… but alsoوقتی انواع  سط جمله با در و

 ساختار موازی رعایت شود:
 

not only + adjective… + but (subject + modal + also) + adjective 

not only + noun… + but (subject + modal + also) + noun 
not only + verb… + but (subject + modal + also) + verb 
… 

 

 مثال:
 

1. She is not only an actress but also a singer. .او نه تنها یک بازیگر است، بلکه یک خواننده است 

2. 
She not only writes her own plays but also acts in them. 

 کند.زی نیز میاها بنویسد، بلکه در آنهای خودش را میاو نه تنها نمایش

3. He worked not only hard but also carefully. کرد.او نه تنها سخت، بلکه با احتیاط کار می 

 

استفاده  as resourcesنیز از  but alsoآمده است، پس بعد از  as vehicles، کلمۀ not onlyدر این سوال هم، اگر دقت کنید بعد از 

 میکنیم.

 



کانال زبان   @RMS_English 

 متوسط«  4 ». گزینه 6

که توسط نگهبانان باغ وحش انجام  ییتمام تالش ها رغمیدر محوطه خود جان باخت، عل روزی، دبرد یرنج م یمدت طوالن یبراکه  لیف [نیا]» 

 « شد.
 

 (.2و  1. دقت کنید که این کلمه مجهول نمیشود. )رد گزینۀ "رنج کشیدن، رنج بردن"یعنی  sufferکلمۀ 
 

 کتاب گرامر صفر تا صد گفتیم که: 01همچنین در بخش 
 

 دار(، شروع شود. ing) Present Participle)شکل سوم فعل( یا یک  Past Participleتواند با یک می یک عبارت وجه وصفی
 

1. 
Cracked from top to bottom, the mirror was now ruined. 

 آینه که از باال به پایین ترک خورده بود، اکنون داغون شده بود.

2. Look at the panther climbing the tree. د.رود نگاه کنیبه پلنگی که از درخت باال می 
 

ید. )اسمی آآید و بعد از ویرگول نیز بالفاصله اسم مربوطه مییک ویرگول )کاما( می وقتی که یک عبارت وجه وصفی در ابتدای یک جمله باشد، بعد از آن،
 که عبارت وجه وصفی در حال توصیف آن است(.

 

 نکته: زمانی که یک عبارت وجه وصفی در ابتدای جمله باشد، با سه حالت مواجه خواهیم شد: 
 

 شود:شروع می Present Participleله با وقتی که کنندۀ کار، هر دو کار را همزمان انجام بدهد جم .8
 

3. 
Shouting with happiness, Ali celebrated his chance to interview at Google. 

 علی در حالی که با خوشحالی فریاد میزد، به خاطر فرصت مصاحبه در شرکت گوگل، جشن گرفت.

4. 
Arriving at the store, I found that it was closed. 

 حالی که داشتم به مغازه میرسیدم، متوجه شدم که ]مغازه[ بسته است. در
 

 شود:شروع می Perfect Participleوقتی که کنندۀ کار، کارِ اول را تمام کند و بعد کارِ دوم را انجام دهد، جمله با  .2
 

Having + p.p 
 
 

5. 
Having been a gymnast, Sohrab knew the importance of exercise. 

 سهراب بعد از ژیمناست شدن، اهمیت ورزش را فهمید.

6. Having read the book, I became really tired. .بعد از خواندن ]آن[ کتاب، واقعاً خسته شدم 
 

 شود:شروع می Past Participleوقتی که عبارت وجه وصفی مجهول باشد، عبارت وجه وصفی با  .3
 

7. 
Cracked from top to bottom, the mirror was now ruined. 

 آینه که از باال به پایین ترک خورده بود، اکنون داغون شده بود.

8. Devastated by the news, he broke down in tears. .او که از ]شنیدن[ خبر به شدت ناراحت شده بود، غرق اشک شد 

9. 
Built with expensive materials, a shirt was auctioned. 

 یک پیراهن که با مواد اولیۀ گران ساخته شده بود، به مزایده گذاشته شد.
 

 از نکات باالست. 2این سوال، حالت شمارۀ 
 

های باال، بعد از ویرگول باید آن اسمی بیاید که عبارت وجه وصفی در حال توصیف آن است، در غیر این صورت دچار تذکر: دقت کنید که در مثال
 شویم. به مثال زیر توجه کنید:می Dangling Modifierخطایی به نام 

 

Built with expensive materials, Mohsen bought a shirt.  

 محسن پیراهنی که با مواد اولیۀ گران ساخته شده بود را خرید. )ساختار جملۀ غلط است(
 

باشد، و نباید بعد از ویرگول می a shirtدر حال توصیف   materialsBuilt with expensiveدقت کنید که در مثال باال، عبارت وجه وصفی 
 از اسم دیگری استفاده شود. یعنی جملۀ باال، باید به صورت زیر اصالح شود:

 

Built with expensive materials, a shirt was auctioned. 

 یک پیراهن که با مواد اولیۀ گران ساخته شده بود، به مزایده گذاشته شد. 
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 متوسط«  4 ». گزینه 7

 « .شدند نیبود که مردم فرانسه خشمگ ادیآنقدر ز نهیحال، هز نیرا ساخت. با ا یکاخ باشکوه ورسا چهاردهم بود که ییپادشاه لو نیا» 

 

(، هر قسمت رو جداگانه بررسی howeverقانون توازن رو بررسی میکنیم. اگه یادتون باشه گفتیم که وقتی قید ربط داریم )در اینجا 

 ، نقطه وجود دارد. یعنی برای بررسی قانون توازن، اما با جملۀ زیر کار داریم:howeverمیکنیم. یعنی فرض میکنیم که قبل از 
 

----------------- had the magnificent Palace of Versailles built. 

 

 4(، تعداد ربط دهنده: had) 1نیم. تعداد فعل: خب، حال قانون توازن را در جملۀ باال بررسی میک

بط رپس قانون توازن برقراره. پس گزینه ای باید انتخاب بشه که این توازن رو به هم نزنه، یعنی گزینه ای باید انتخاب بشه که تعداد فعل و 

 دهندۀ یکسانی داشته باشه. 

 ندارند.رد میشن، چون ربط دهنده دارند، اما فعل  3و  2، 1گزینه 

 

 سخت«  2 ». گزینه 8

 « باال بود اریبس هاوام که نرخ سودبود  نیافت صنعت ساختمان ا لیدل» 

 

 (that) 1(، تعداد ربط دهنده: declined ،was ،was) 3قانون توازن رو بررسی میکنیم: تعداد فعل: 

تعداد فعل باشه، اما االن تعداد ربط دهنده دو تا کمتر از تعداد فعله. قانون توازن برقرار نیست، زیرا تعداد ربط دهنده باید یه دونه کمتر از 

 پس گزینه ای باید انتخاب بشه تعداد ربط دهندش یه دونه بیشتر از تعداد فعلش باشه.
 

 رد میشن، چون اصالً ربط دهنده ندارند. 0و  1گزینۀ 

 باشه. the interest rateباید قبل از  thatاصالً معنی نمیده و  3درسته، چون گزینۀ  2مشخصه که گزینۀ  3و  2و بین گزینۀ 

 

رو داشتیم، این گزینه معنی بهتری میداد و باید این گزینه را  because، کلمۀ ربط because of، اگر به جای 0توجه کنید که در گزینۀ 

 ح انتخاب میکردیم.به عنوان گزینۀ صحی
 

 becauseو  because ofمقایسۀ 
 

because because of 

 به خاطرِ  چونکه، زیرا

 

 باشد.می یک حرف اضافه because ofباشد، اما وابسته می یک حرف ربط becauseهمانطور که خواندیم، 
 

We were late because it was raining. 

 بارید.دیر کردیم چونکه داشت باران می
 We were late because of the rain. 

 به خاطر باران، دیر کردیم.
 

 شود:آید که با فاعل یا ضمیر فاعلی شروع میمی یک شبه جمله becauseتذکر: دقت کنید که بعد از 
 

He did not go to school because he felt ill. .او به مدرسه نرفت چونکه حالش خوب نبود 
 

 کنیم:استفاده می دار ingیک فعل یا  یک ضمیریا  گروه اسمیاز یک  because ofاما بعد از 
 

1. I tolerated him because of you. .به خاطر تو، او را تحمل کردم 

2. Because of feeling ill, he did not go to school. .به خاطر احساس مریضی، او به مدرسه نرفت 

3. Their family moved to Tehran because of his work. ها به خاطر کار او، به تهران رفتند.خانوادۀ آن 
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 متوسط«  3 ». گزینه 9

 « شود. یکاهش درد استفاده م یبرا یک دارومانند  یبه طور گسترده ا ک،یلیسیسال لیاست دیاس جینام را ن،یآسپر» 

 

شید اینه که قبل از جای خالی، ویرگول وجود داره، پس جای خالی نمیتونه با  شه.  thatاولین چیزی که باید بهش توجه کرده با شروع ب

 رد میشه. 1یعنی گزینۀ 

 

 کتاب گرامر صفر تا صد( 33( مواجه هستیم. )بخش Appositive Phraseما در اینجا با عبارت بدلی )
 

 شود.اسمی است که برای توضیح یا تکمیل معنای یک اسم یا ضمیر دیگر، استفاده مییک عبارت عبارت بدلی، 
 

 چند مثال:
 

1. Thomas Edison, the inventor of the light bulb, is often called USA's greatest inventor. 

 شود.توماس ادیسون، مخترع المپ، اغلب بزرگترین مخترع ایاالت متحده آمریکا نامیده می

2. Dexter, my dog, will chew your shoes if you leave them there. 

 جود.ها را میاگر کفشهایت را آنجا بگذاری، دکستر، سگِ من، آن

3. Peter (my mate from school) won the lottery. 

 ام( برندۀ التاری شد. پیتر )رفیق دوران مدرسه
 

 همانطور که میبینیم، یک عبارت بدلی، بین دو تا ویرگول قرار میگیرد. 

 

ضمیر دیگراز آنجا که عبارت بدلی، برای  سم یا  ضیح یا تکمیل معنای یک ا ست که این  تو می آید، میتوان کل عبارت بدلی را حذف کرد. این بدان معنا

سی قانو شماریم. زیرا میدانیم عبارت قانون توازن را به هم نمی زند. یعنی برای برر ست تعداد فعل ها و ربط دهنده های جمله را ب صالً الزم نی ن توازن ا

 کسان باشد. ید یکه عبارتی که بین دو تا ویرگول قرار میگیرد، قانون توازن را به هم نمیزند. یعنی تعداد فعل ها و ربط دهنده های بین دو تا ویرگول با

 

 را داریم:بین دو تا ویرگول، ما عبارت زیر 

----------------- common name for acetylsalicylic acid 
 

 رد میشه. 2در عبارت باال، ما فعل نداریم، پس ربط دهنده هم نمیتوانیم داشته باشیم، یعنی گزینۀ 

 

کتاب گرامر صفر تا صد، به قسمت  23هم رد می شود. به بخش  0وجود ندارد. و گزینۀ  beingتوجه کنید که دلیلی برای استفاده از 

 کاربردهای اسم مصدر رجوع کنید.
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 متوسط«  1 ». گزینه 11

 « است. چندمنظوره کیمکان یآموزش مهندس است که یمعن نیبه اها  نهیاز زم یاریها در بس یاز چالش ها و نوآور یاریشدن در بس نیعج» 

 

 ا به فعل نیاز داریم.فاعل را دارد و بعد از فاعل نیز متوجه کنید که عبارت اسمی قبل از جای خالی، نقش 

، فاعل جمله است. Being ingrained in many challenges and innovations across many fieldsیعنی کل عبارت 

 را داشتیم، یعنی به این صورت: Itبرای سادگی، فرض کنید ما به جای این عبارت اسمی طوالنی، ضمیر فاعلی 

It --------------- a mechanical engineering education is versatile. 

 االن جملۀ ما خیلی ساده تر شد.

 که نقش فاعل دارد، به فعل نیاز دارد. یعنی گزینه ای باید انتخاب شود که با فعل شروع بشود. Itحال واضیح تر است که 

 ، هر سه رد میشوند زیرا با فعل شروع نمیشوند. 0و  3، 2پس گزینۀ 

 

 در اینجا وجود دارد اما غایب است. یعنی به این صورت: thatدقت کنید که ربط دهندۀ  

It means (that) a mechanical engineering education is versatile. 
 

 یا به عبارت دیگر:

Being ingrained in many challenges and innovations across many fields means (that) a 

mechanical engineering education is versatile. 
 

 .است چندمنظوره کیمکان یآموزش مهندس است که یمعن نیبه اها  نهیاز زم یاریها در بس یاز چالش ها و نوآور یاریشدن در بس نیعج

 

 

 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (11
 

 « نبود قطعیما باید آزمایش را تکرار کنیم زیرا نتایج » 
 

1) equivocal سطح متوسط( 81)درس  مبهم 

2) credulous سطح سخت( 4)درس  گاگول، ساده لوح 

3) conclusive سطح متوسط( 881)درس  قطعی 

4) spontaneous ،سطح متوسط( 71)درس  خود جوش خود به خود 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (12
 

محض، بیماری هایی را در افراد تشخیص داده است که نداشتند و پول بیمه را برای  طمعپروانه پزشکی دکتر پس از اینکه مشخص شد او به دلیل » 

 « شد. و باطل لغوانجام اقداماتی که به آنها نیاز نداشتند به جیب زده است، 
 

1) overlook ،سطح متوسط( 881)درس  مشرف بودن بر نادیده گرفتن، چشم پوشی کردن 

2) revoke سطح متوسط( 834)درس  لغو کردن 

3) diminish سطح متوسط( 71)درس  شدن ، کمکم کردن کردن، ارزش کم 

4) belittle سطح سخت( 87)درس  کوچک شمردن 
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 سختسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (13
 

 « کرد تا به او در شغل آینده کمک کند سازنده، از شرکت درخواست بازخورد )استخدام نشد( کار را دریافت نکرد ]آن[هنگامی که او » 
 

1) unexceptional 
استثنایی، "به معنای  exceptionalسطح متوسط، کلمۀ  38عادی، معمولی )درس 

 نیز در قسمت ساخت واژگان، معرفی شده است.( un، و پیشوند منفی ساز "عالی

2) foreseeable 

پیش بینی "به معنای  unforeseenسطح متوسط، کلمۀ  838قابل پیشبینی )درس 

ند ، و پسو"پیشبینی کردن"به معنای  foreseeآورده شده است. همچنین کلمۀ  "نشده
 در قسمت ساخت واژگان آمده است.( ableصفت ساز 

3) hierarchical 

سلللسللله "به معنای  hierarchyسللطح متوسللط، کلمۀ  80سلللسللله مراتبی )درس 

ساز "سران و اعضای مهم مراتب، صفت  سوند  ست. و همچنین پ شده ا  ical، آورده 
 نیز در قسمت ساخت واژگان آورده شده.(

4) constructive 
ساختن، ایجاد "به معنای  constructسطح متوسط، کلمۀ  33سازنده، سودمند )درس 

 نیز در قسمت ساخت واژگان آورده شده است.( ive–، و پسوند صفت ساز "کردن

 
 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (14
 

 « کنید تعبیربا وجود اینکه سعی کردم از شما تعریف کنم، اما شما متأسفانه تصمیم گرفتید حرف من را توهین » 
 

1) adopt ،سطح متوسط( 31)درس  انتخاب کردن به فرزند خواندگی قبول کردن 

2) construe ،سطح متوسط( 800)درس  تفسیر کردن تعبیر کردن 

3) contribute ،سطح متوسط( 12)درس  نکرد کمک کردن، همکاری مشارکت کردن 

4) qualify ،سطح متوسط( 17)درس  صالحیت پیدا کردن واجد شرایط کردن، واجد شرایط بودن 

 
 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (15
 

 « .فارغ التحصیل نشدند همزمانمدرسه را شروع کردند اما  به طور همزماندوقلوها » 
 

1) simultaneous سطح متوسط( 82)درس  همزمان 

2) interchangeable  از کلمۀ( قابل تعویض، قابل مبادله، مشابهchange )میاد 

3) symmetrical سطح سخت( 7)درس  متقارن 

4) chronologically سطح سخت( 4)درس  به ترتیب زمانی 

 
 
 

 سختسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (16
 

 « داریم، اما در مورد ابزار دستیابی به آنها اختالف نظر داریم توافقاگرچه ما در مورد اهدافمان » 
 

1) monotony 
سطح متوسط، حالت صفت این کلمه، یعنی  807یکنواختی، بی تنوعی )درس 

monotonous  آورده شده است.("خسته کننده، کسل کننده"به معنای ، 

2) accord سطح متوسط( 837)درس  توافق، موافقت 

3) homogeneity 
سطح متوسط، حالت صفت این کلمه، یعنی  22همگنی، تجانس )درس 

homogeneous  آورده شده است.("همگن، یکجور"به معنای ، 

4) jeopardy سطح متوسط( 24)درس  خطر 
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 سختسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (17
 

 « .بین دو طرف وجود ندارد وسطیبحث در حال دو قطبی شدن است و به نظر می رسد که حد » 
 

1) similar سطح آسان( 2)درس  مشابه، یکسان 

2) clear سطح متوسط( 30)درس  واضح، صریح، روشن 

3) slippery لیز، لغزان 

4) middle سطح متوسط( 13)درس  میانه، وسط، وسطی 

 

 سختسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ  (18
 

 « .تر کردم خوشمزهآن را  ،غذای اصلی طعم کمی داشت، اما من با اضافه کردن چاشنی» 
 

1) affordable 

)در قسمت ساخت واژگان آورده شده است. همچنین کلمۀ  مقرون به صرفه، ارزان

afford  سطح متوسط، و  41، در درس "وسع مالی داشتن، تامین کردن"به معنای
 در قسمت ساخت واژگان آورده شده است.( able–پسوند صفت ساز 

2) unrecognizable 

به معنای  recognizeسطح متوسط، کلمۀ  21)درس  غیر قابل تشخیص ،نامشخص

، آورده شده است، "به رسمیت شناختن، تصدیق کردن تشخیص دادن، شناختن،"
در قسمت ساخت واژگان  unو پیشوند منفی ساز  able–همچنین پسوند صفت ساز 

 معرفی شده اند.(

3) palatable خوشمزه، دلپذیر، خوشایند 

4) memorable سطح آسان( 33)درس  خاطره انگیز 

 
 با رد گزینه میتونستید به این تست پاسخ بدید، چون گزینه های دیگه، معنی نمیدن.

 

 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (19
 

 « برای رفتن به سفر کمپینگی که مدتها منتظرش بودیم، در واقع فراموش کردیم چادر خود را بیاوریم. مان عجلهدر » 
 

1) haste 
عجله  تسریع کردن،"به معنای  hastenسطح متوسط، کلمۀ  828عجله، شتاب )درس 

 ، آورده شده است که حالت فعل این کلمه است.("کردن، شتافتن

2) scheme سطح متوسط( 73)درس  طرح، برنامه، توطئه 

3) apathy سطح سخت( 37)درس  یتوجه تی، بیتفاو بی 

4) collaboration 
، "همکاری کردن"به معنای  collaborateسطح متوسط، کلمۀ  37همکاری )درس 

 در بخش ساخت واژگان آورده شده است.( tion–و همچنین پسوند اسم ساز 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (21
 

 « هر دو طرف تیره می کند ضررهر گونه اختالف بر سر مسائل مالی احتماالً روابط را به  »
 

1) intensity سطح متوسط( 10)درس  شدت، جدیت 

2) detriment سطح متوسط( 887)درس  خسارت، ضرر 

3) barrier سطح متوسط( 84)درس  مانع، سد 

4) isolation ،سطح متوسط( 31)درس  قرنطینه انزوا 

 
 

 تهیه و تنظیم: وحید رضوان پور
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PART A: Grammar 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. 

Then mark the correct choice on your answer sheet. 

1. A good teacher must be patient, as the necessity of repeating the same information 

several times over --------------------. 
           1) in this job to be quite common 2) as quite common in this job  

           3) in this job it is quite common 4) is quite common in this job 

2. According to the latest computer-based analyses, the BMJ belongs to ----------------- 

journals in the world. 
           1) most prestigious three top 2) the top three most prestigious 

           3) the top most prestigious three of 4) three top of the most prestigious in 

3. ------------------- they needed to, the builders agreed to plant new trees to replace the 

ones they had dug up. 
           1) Acting more kindly than 2) They acted kindly more than 

           3) More kindly acting rather than 4) Having being acted more kindly than what 

4. While I was trying to study for my exam, ----------------- in the street kept distracting 

me. 
           1) the children played   2) by playing the children 

           3) the children playing   4) the playing children were 

5. Three centimeters ------------------ separated the first two runners in last night’s 10,000 

meters. 
           1) was all that   2) has all that 

           3) which was all   4) were all of what 

6. Travelogues, many of which were filmed in remote parts of the world, became very 

popular, as did short science films, -------------------- with the aid of the microscope. 
           1) were made   2) made 

           3) which they made   4) to be made 

7. There are so many new reports available in the world ----------------- people cannot 

keep up with them. 
           1) where   2) in which 

           3) why   4) that 

8. Only when the police confronted her with evidence -------------------- that she had stolen 

the money. 
           1) did she admit   2) she admitted 

           3) then she admitted   4) she had admitted 

9. Such scholars’ efforts preserve the great accomplishments of the past, help us 

understand the world we live in, ----------------------- us tools to imagine the future.  
           1) by giving   2) besides they give 

           3) and give   4) which gives 

10. ----------------------- undergo a catharsis after dramatic or traumatic experiences, 

thereby revealing much to readers.  
           1) In many novels characters whom they 2) In many novels there are characters 

           3) Characters who in many novels 4) Characters in many novels 
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PART B: Vocabulary 
 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then 

mark the correct choice on your answer sheet. 

 

11. I couldn’t believe my ears and I was so ---------------- when the bank manager said they 

were willing to cancel my debts. 
           1) commercial 2) grateful 3) unpredictable  4) beneficial 

12. It seems right to say that the love of money if the root of all evil. It has brought more 

suffering than all the wars ----------------------- so far. 
           1) founded 2) convicted 3) waged 4) exerted 

13. The derelict edifice was falling to bits. Years of poor --------------- were to blame. 
           1) maintenance  2) construction 3) supplement 4) endeavor 

14. With three consecutive defeats ------------------ on his mind, his play lacked confidence, 

and he lost the first set 6-1. 
           1) counting 2) weighing 3) relying 4) imposing 

15. It was easy to tell that the speaker’s talk was memorized, though she tried to make it 

seem ---------------------. 
           1) plausible 2) extemporaneous 3) rational 4) contentious 

16. In her new post the executive will supervise eight hundred employees. She has never 

before had a responsibility of such --------------------.  
           1) discrimination 2) flexibility 3) endurance 4) magnitude 

17. To ------------------- local sales taxes, shoppers buy in neighboring communities that do 

not have such taxes. 
           1) replace 2) diminish 3) circumvent 4) disguise 

18. The candidate who ------------------ the hearts and minds of the voters with his passion 

for office and his integrity will win this election. 
           1) justifies 2) converts 3) manifests 4) captures 

19. “I paint by -----------------” the artist said. “In a flash, I see how a work should look. I 

don’t really think it out. 
           1) intuition 2) clarity 3) indifference 4) tendency 

20. Common ---------------------- effects of this medication include bleeding, nausea and 

vomiting. 
           1) dubious 2) adverse 3) derivative 4) casual 
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 متوسط«  4 »گزینه . 1

 « .در این شغل کامالً رایج است ،اطالعات ۀشد، زیرا لزوم تکرار چندین باریک معلم خوب باید صبور با» 

 

 (as) 1(، تعداد ربط دهنده: must be) 1قانون توازن رو بررسی میکنیم: تعداد فعل: 

 تعداد فعلش یه دونه از تعداد ربط دهنده بیشتر باشه.پس قانون توازن برقرار نیست. یعنی باید گزینه ای انتخاب بشه که 

 

 رد میشن، چون اصالً فعل ندارن! 2و  1گزینۀ 

 دچار حشو میشه. itهم رد میشه، چون با آوردن  3گزینۀ 

 ( the necessity of repeating the same information several times overما از قبل فاعل رو داریم )

 استفاده کنیم. itیر فاعلی و نیازی نیست از ضم

 

 

 متوسط«  2 ». گزینه 2

 « تعلق دارد. جهان ترین مجله هایمعتبر ۀ برترسه مجلبه  BMJبر اساس آخرین تجزیه و تحلیل های کامپیوتری، » 

 

ریم، که در اینجا بیاو theرد میشه، چون همانطور که در بخش صفت کتاب گرامر صفر تا صد گفته بودیم، قبل از صفت عالی باید  1گزینۀ 

 وجود ندارد.

صلی  3گزینۀ  ست. اگر یادتان باید در ترتیب صفت ها خوانده بودیم که عدد )در اینجا  prestigiousرد میشه، در اینجا صفت ا ( threeا

 در انتهای صفت ها قرار نمیگیرد.

واهیم برای این اسم، صفت بیاوریم. طبیعتاً بین اسم و (، و ما میخjournalsهم رد میشه. زیرا بعد از جای خالی اسم وجود دارد ) 4گزینۀ 

 ختم شده، غلط است. inکه به  4استفاده کنیم. یعنی گزینۀ  inصفت نباید از حرف اضافۀ 

 

 

 متوسط«  1 ». گزینه 3

 « ند که کنده بودند.نیاز داشتند، موافقت کردند که درختان جدیدی را جایگزین درختانی کن که از آنچه تربا مهربانی بیشسازندگان » 

 

 اگه عبارت وجه وصفی رو خونده بودید، به راحتی به این سوال پاسخ میدادید:

 

(، عبارتی است که نقش صفت دارد. یک عبارت وجه وصفی Participle Phrase(، خواندیم که عبارت وجه وصفی )Phraseدر بخش انواع عبارت )
 دار(، شروع شود. ing) Present Participleل( یا یک )شکل سوم فع Past Participleتواند با یک می

 

1. 
Cracked from top to bottom, the mirror was now ruined. 

 آینه که از باال به پایین ترک خورده بود، اکنون داغون شده بود.

2. Look at the panther climbing the tree. د.رود نگاه کنیبه پلنگی که از درخت باال می 
 

ید. )اسمی آآید و بعد از ویرگول نیز بالفاصله اسم مربوطه میوقتی که یک عبارت وجه وصفی در ابتدای یک جمله باشد، بعد از آن، یک ویرگول )کاما( می
 که عبارت وجه وصفی در حال توصیف آن است(.
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 یم شد: نکته: زمانی که یک عبارت وجه وصفی در ابتدای جمله باشد، با سه حالت مواجه خواه
 

 شود:شروع می Present Participleوقتی که کنندۀ کار، هر دو کار را همزمان انجام بدهد جمله با  .1
 

3. 
Shouting with happiness, Ali celebrated his chance to interview at Google. 

 فت.علی در حالی که با خوشحالی فریاد میزد، به خاطر فرصت مصاحبه در شرکت گوگل، جشن گر

4. 
Arriving at the store, I found that it was closed. 

 در حالی که داشتم به مغازه میرسیدم، متوجه شدم که ]مغازه[ بسته است.
 

 شود:شروع می Perfect Participleوقتی که کنندۀ کار، کارِ اول را تمام کند و بعد کارِ دوم را انجام دهد، جمله با  .2
 

Having + p.p 
 
 

5. 
Having been a gymnast, Sohrab knew the importance of exercise. 

 سهراب بعد از ژیمناست شدن، اهمیت ورزش را فهمید.

6. Having read the book, I became really tired. .بعد از خواندن ]آن[ کتاب، واقعاً خسته شدم 
 

 شود:شروع می Past Participleوقتی که عبارت وجه وصفی مجهول باشد، عبارت وجه وصفی با  .3
 

7. 
Cracked from top to bottom, the mirror was now ruined. 

 آینه که از باال به پایین ترک خورده بود، اکنون داغون شده بود.

8. Devastated by the news, he broke down in tears. .او که از ]شنیدن[ خبر به شدت ناراحت شده بود، غرق اشک شد 

9. 
Built with expensive materials, a shirt was auctioned. 

 یک پیراهن که با مواد اولیۀ گران ساخته شده بود، به مزایده گذاشته شد.
 

 رهای باال، بعد از ویرگول باید آن اسمی بیاید که عبارت وجه وصفی در حال توصیف آن است، در غیر این صورت دچاتذکر: دقت کنید که در مثال
 شویم. به مثال زیر توجه کنید:می Dangling Modifierخطایی به نام 

 

Built with expensive materials, Mohsen bought a shirt.  

 محسن پیراهنی که با مواد اولیۀ گران ساخته شده بود را خرید. )ساختار جملۀ غلط است(
 

باشد، و نباید بعد از ویرگول می a shirtدر حال توصیف   expensive materialsBuilt withدقت کنید که در مثال باال، عبارت وجه وصفی 
 از اسم دیگری استفاده شود. یعنی جملۀ باال، باید به صورت زیر اصالح شود:

 

Built with expensive materials, a shirt was auctioned. 

 ذاشته شد. یک پیراهن که با مواد اولیۀ گران ساخته شده بود، به مزایده گ

 

 

 هیچکدام از سه حالت باال نیستند. 0و  3، 2توجه کنید که در این سوال، گزینه های 

 است که حالت دوم از سه حالت باالست. و گزینۀ صحیح می باشد. 1و فقط گزینۀ 
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 متوسط«  3 ». گزینه 4

 «  مدام حواسم را پرت می کردند بازی می کردند بچه هایی که در خیاباندر حالی که سعی می کردم برای امتحانم درس بخوانم،  »

 

 (While) 1(، تعداد ربط دهنده: was, kept) 2قانون توازن رو بررسی میکنیم: تعداد فعل: 

 پس قانون توازن برقرار است. پس گزینه ای باید انتخاب بشود که تعداد فعل و ربط دهندۀ برابری داشته باشد.

 

  (، یعنی باید معلوم باشه.در حال بازی بودند یی کهبچه هامیخواد بگه نباید به صورت مجهول بیاید. ) playزیرا  رد می شود، 1گزینۀ 

 by playing(، اینکه "بچه ها"زیرا شبه جملۀ دوم باید با فاعل شروع بشه )چه کسانی حواس منو پرت میکردند؟  رد می شود،  2گزینۀ 

 ستی نیست. بیاد، قطعاً ترتیب در the childrenقبل از 

 رد میشود، چون فعل دارد اما ربط دهنده ندارد.هم  4گزینۀ 

 

 کتاب گرامر صفر تا صد، خوانده بودیم: 31بخش ، که جواب این تست است را در 3گزینۀ  نکتۀ اما

 

 صولی را حذف کنیم:توانیم ضمیر مودارد، در سه حالت می فاعلیکه در آن ضمیر موصولی نقش  جملۀ موصولی تعیین کنندهنکته: در یک 
 

 دار(، ingبه همراه یک فعل  to beبالفاصله بعد از ضمیر موصولی، یک ساختار استمراری داشته باشیم )فعل حالت اول: 
 

 کنیم:در این حالت، برای حذف ضمیر موصولی، به صورت زیر عمل می
 

حذف ضمیر موصولی     to beحذف فعل   در صورت وجود hadیا  haveحذف   + + 

 
1. Police who are investigating the crime are looking for three men. 

2. 
Police investigating the crime are looking for three men. 

 گردند.هایی که در مورد ]آن[ جنایت در حال تحقیق هستند، دنبال سه مرد میپلیس
 
 

3. Do you know the woman who is talking to Saba? شناسی؟زند را میزنی که دارد با صبا حرف می 
4. Do you know the woman talking to Saba? 

 

 

 جملۀ سوال، در اصل این بوده است:

 

While I was trying to study for my exam, the children who were playing in the street kept 

distracting me. 
 

 را میتوان حذف کرد، و جمله به شکل زیر در می آید: who were، که با توجه به نکتۀ باال
 

While I was trying to study for my exam, the children playing in the street kept distracting me. 
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 سخت«  1 ». گزینه 5

 « دا کرد.دیشب را از هم ج مترِ 000.10دو دونده اول دوی  تنها چیزی بود کهسه سانتی متر » 

 

 ، حال ساده است. 2نشانه های گذشتۀ ساده هستند، اما زمان گزینۀ  last nightو  separatedرد میشه. زیرا اگه دقت کنید،  2گزینۀ 

شه،  3گزینۀ  شه، رد می شه. اگه این گزینه انتخاب ب باهم یه  was separatedزیرا اگه این گزینه رو انتخاب کنیم، قانون توازن نقض می

 هم ربط دهنده، و ما فعل دیگه ای نداریم. پس این گزینه نمیتونه درست باشه. whichحساب میشه،  فعل

استفاده میکنیم که ضمیر  ofاز حرف اضافۀ  allکتاب گرامر صفر تا صد خواندیم که زمانی بعد از  44در بخش هم رد میشه،  4گزینۀ 

 نیست: ofاضافۀ  مفعولی داشته باشیم، وگرنه نیازی به استفاده از حرف
 

 شود:استفاده میبه این صورت  all، از ضمیر "هاهمۀ آن"، "همۀ شما"، "همۀ ما": وقتی میخواهیم بگوییم نکته
 

1. All of us enjoyed the party. .همۀ ما از مهمانی لذت بردیم 

 

 

 

 متوسط«  2 ». گزینه 6

اخته شده سبا کمک میکروسکوپ  که، مانند فیلم های علمی کوتاه بودندان فیلمبرداری شده سفرنامه ها، که بسیاری از آنها در نقاط دورافتاده جه» 

 « ، بسیار محبوب شدند.بودند

 

 (which, as) 2( تعداد ربط دهنده: were, became, did) 3قانون توازن رو بررسی میکنیم: تعداد فعل: 

 که توازن رو به هم نزنه. یعنی تعداد فعل و ربط دهندۀ برابری داشته باشه.یعنی قانون توازن برقراره. پس گزینه ای باید انتخاب بشه 

 

 رد میشه، چون فعل داره اما ربط دهنده نداره. 1گزینۀ 

سفرنامه "آورده شده، به  3که در گزینۀ  they( هستش. کلمۀ travelogues) سفرنامه هاتوجه کنید که فاعل جملۀ ما رد میشه.  3گزینۀ 

همچنین وقتی فاعل داریم اصالً نیازی . ساخته میشودبلکه توسط افرادی  نمیسازدکه غلط است. زیرا سفرنامه چیزی را  برمیگرده، "ها

 در اینجا باعث حشو هم میشود. theyبه ضمیر فاعلی نیست. و 

 استفاده کنیم. toدلیلی نداره اینجا از مصدر با هم غلطه.  4گزینۀ 

 

 جملۀ زیر است:  ، شکل کوتاه شدۀ2در واقع گزینۀ 

Travelogues, many of which were filmed in remote parts of the world, became very popular, 

as did short science films, which were made with the aid of the microscope. 
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 کتاب گرامر صفر تا صد خوانده بودیم که: 31در بخش 

 توانیم ضمیر موصولی را حذف کنیم:دارد، در سه حالت می فاعلیکه در آن ضمیر موصولی نقش  عیین کنندهجملۀ موصولی تنکته: در یک 
 

 (،p.pبه همراه یک فعل  to beبالفاصله بعد از ضمیر موصولی، یک ساختار مجهول داشته باشیم )فعل حالت دوم این بود: 
 

 کنیم:یدر این حالت، برای حذف ضمیر موصولی، به صورت زیر عمل م
 

حذف ضمیر موصولی     to beحذف فعل  در صورت وجود hadیا  haveحذف      + + 
 
 

1. The boy who was injured in the accident was taken to the hospital. 

2. 
The boy injured in the accident was taken to the hospital. 

 پسری که در تصادف صدمه دید به بیمارستان منتقل شد.
 

3. Nima showed me some pictures which had been painted by his father. 

4. 
Nima showed me some pictures painted by his father. 

 نیما چندتا عکس که توسط پدرش کشیده شده بود رو بهم نشون داد.

 

 تبدیل شده است. madeبه  ich were madewhدر این سوال هم 

 

 متوسط«  4 ». گزینه 7

 « .ها همراهی کنندتوانند با آنمردم نمی کههای جدید زیادی در جهان وجود دارد گزارش» 
 

هم  2ینۀ درست باشد، گز 1معادل هم هستند. یعنی اگر گزینۀ  whereو  in whichکتاب گرامر صفر تا صد، خواندیم که  31در بخش 

 رد می شوند. 2و  1درست است. پس گزینۀ 
 

 با این ساختار مهم آشنا شدیم. 24که در بخش  مواجه هستیم، so … thatدر واقع در اینجا ما با ساختار معروف 

 

 متوسط«  1 ». گزینه 8

 « .که پول را دزدیده است او اعتراف کردبا او روبرو شد،  تنها زمانی که پلیس با شواهد» 

 

 ، قسمت وارونگی، خواندیم که:کتاب گرامر صفر تا صد 41در بخش 
 

 افتد:در قیدهای زیر، وارونگی در قسمت دوم جمله اتفاق می
 

not until not since only after only when only by only if 
 
 

1. 
Not until I saw John with my own eyes did I really believe he was safe. 

 فقط زمانی که جان رو با چشمان خودم دیدم، واقعاً باور کردم که در امنیت قرار داره.

2. 
Not since Mina left the school had she had such a wonderful time. 

 از وقتی مینا مدرسه را رها کرد، خیلی بهش خوش نگذشته بود. 

3. 
Only after I'd seen her flat did I understand why she wanted to live there. 

 درست وقتی که آپارتمانش را دیدم فهمیدم که چرا میخواست آنجا زندگی کند.

4. Only when we'd all arrived home did I feel calm. .فقط وقتی که به خانه رسیده بودیم، احساس آرامش کردم 

5. 
Only by working extremely hard could we afford to eat. 

 فقط با سخت کار کردن میتونستیم بضاعت غذا خوردن رو داشته باشیم. 

6. 
Only if a teacher has given permission is a student allowed to leave the room. 

 تواند کالس را ترک کند.آموز میتنها اگر یک معلم اجازه داده باشد، یک دانش
 

 درست است. 1یعنی گزینۀ 

 



کانال زبان   @RMS_English 

 

 

 متوسط«  3 ». گزینه 9

ایی ابزاره وکنیم درک کنیم، کند دنیایی را که در آن زندگی میکند، به ما کمک میدستاوردهای بزرگ گذشته را حفظ می ،محققانیهای چنین تالش» 

 « .ددهمیبرای تصور آینده به ما 

 

 گفتیم که، 22، یعنی بخش حروف ربط هم پایهر بخش د

 کنیم:استفاده مینیز  andکنیم. و قبل از آخرین چیز، از ( استفاده میcommaها از ویرگول )در لیست
 

I got home, had something to eat, sat down in an armchair, and fell asleep. 

 رسیدم خونه، یه چیزی خوردم، روی یه مبل نشستم و خوابیدم.
 

Ali is at work, Sima has gone shopping, and Mahdis is playing football. 

 .کندعلی سرکار است، سیما به مغازه رفته است و مهدیس دارد فوتبال بازی می

 

 (such scholars’ effortsوال هم اگر دقت کرده باشید، فاعل جمع می باشد )در این س

 هم این نکات رعایت شود. giveباید برای فعل . و (preserve ،helpو همچنین فعل ها در زمان حال ساده آمده اند )

 درست است. 3یا گزینۀ  2بیاید. یعنی یا گزینۀ  sیعنی به صورت زمان حال ساده و بدون 

 

حرف ا بعد از ویرگول به یک است، در صورتی که م قید ربطیک  idesbesخواندیم،  32جه کنید که همانطور که در بخش همچنین تو

 (رجوع کنید. 32و  22، 22برای دانستن تفاوت بین این دو به بخش )نیاز داریم.  ربط

 

 

 

 متوسط«  4 ». گزینه 11

شوند و در نتیجه چیزهای زیادی را برای خوانندگان یزا دچار کاتارسیس مهای دراماتیک یا آسیبپس از تجربه هاهای بسیاری از رمانشخصیت» 

 « کنند.آشکار می

 

 4، تعداد ربط دهنده: (undergo) 1قانون توازن رو بررسی میکنیم. تعداد فعل: 

 یعنی قانون توازن برقرار است. پس گزینه ای باید انتخاب بشود که تعداد فعل و تعداد ربط دهندۀ یکسانی داشته باشد.

 

 دند اما فعل ندارند، زیرا ربط دهنده دارنرد میشو 3و  1گزینۀ 

 نیز رد می شود، چونکه فعل دارد اما ربط دهنده ندارد. 2گزینۀ 

 

کتاب گرامر صفر تا صد، تالیف وحید رضوان پور مراجعه کنید، که این کتاب به صورت کامالً  33برای آشنایی با قانون توازن، به بخش 

 قرار داده شده است. RMS_English@لگرام رایگان در کانال ت
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 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (11
 

 « بودم. سپاسگزارکنند بسیار  لغونمی توانستم گوش هایم را باور کنم و وقتی مدیر بانک گفت که حاضرند بدهی هایم را » 
 

1) commercial سطح متوسط( 111)درس  تجاری، بازرگانی 

2) grateful سطح متوسط( 132)درس  ر، قدردانسپاسگزا 

3) unpredictable 

پیشبینی "به معنای  predictسطح متوسط، کلمۀ  101غیر قابل پیشبینی )درس 

در بخش ساخت واژگان  able–و پسوند صفت ساز  un، و پیشوند منفی ساز "کردن
 آورده شده است.(

4) beneficial سطح متوسط( 45)درس  سودمند، مفید 

 

 

 سختسطح  -صحیح است «  3»  گزینۀ (12
 

 شده است ابه پکنون جی بیشتر از تمام جنگ هایی که تارن ]عشقِ به پول[همه بدی هاست.  ۀبه پول ریش درست به نظر می رسد که بگوییم عشقِ» 

 « به همراه داشته است
 

1) found سطح متوسط( 54)درس  انداختن تأسیس کردن، ساختن، راه 

2) convict سطح متوسط( 4)درس  دنمحکوم کر 

3) wage جنگیدن، جنگ به پا کردن 

4) exert ،سطح متوسط( 101)درس  زیاد تالش کردن اعمال کردن 

 

 

 سختسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ  (13
 

 « باید مقصر دانسته میشد.ضعیف  نگهداریعمارت متروک داشت تکه تکه می شد. سالها » 
 

1) maintenance طح متوسط(س 84)درس  نگهداری 

2) construction ،سطح متوسط( 43)درس  ساخت و ساز عمارت 

3) supplement سطح سخت( 14)درس  مکمل، ضمیمه 

4) endeavor سطح متوسط( 1)درس  تالش 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (14
 

 « واگذار کرد. 1-8و ست اول را ، اعتماد به نفس نداشت می کرد یسنگین شذهنبر  که سه شکست متوالی بازی او، با» 
 

1) count شمردن، اهمیت داشتن 

2) weigh ،سطح متوسط( 34)درس  سنجیدن وزن کردن، وزن داشتن 

3) rely سطح متوسط( 15)درس  تکیه کردن، اعتماد کردن 

4) impose سطح متوسط( 18)درس  تحمیل کردن 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (15
 

 « جلوه دهد. فی البداههکرد آن را ، اگرچه او سعی میبودهای گوینده حفظ شده که صحبت بگوییم ستیمتوانمیبه راحتی » 
 

1) plausible سطح متوسط( 22)درس  شدنی، محتمل، پذیرفتنی 

2) extemporaneous ،سطح سخت( 14)درس  بدون آمادگی قبلی فی البداهه 

3) rational سطح متوسط( 33س )در منطقی، عقالنی، گویا 

4) contentious ،سطح متوسط( 110)درس  بحث برانگیز دعوایی 
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 سطح متوسط -صحیح است «  4» گزینۀ  (16
 

 « .نداشته است بزرگیدر پست جدید خود، مدیر اجرایی بر هشتصد کارمند نظارت خواهد کرد. او قبالً هرگز مسئولیتی به این » 
 

1) discrimination سطح متوسط( 11)درس  تبعیض، بصیرت 

2) flexibility سطح متوسط( 41)درس  انعطاف پذیری 

3) endurance 
تحمل کردن، "به معنای  endureسطح متوسط، کلمۀ  135تحمل، استقامت )درس 

 نیز در بخش واژگان آورده شده است.( ance–، و پسوند اسم ساز "تاب آوردن

4) magnitude متوسط(سطح  21)درس  اهمیت، بزرگی 

 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (17
 

 « مالیات فروش محلی، خریداران در جوامع همسایه که چنین مالیاتی ندارند خرید می کنند. دور زدنبرای » 
 

1) replace ،سطح متوسط( 24)درس  عوض کردن جایگزین کردن 

2) diminish (سطح متوسط 13)درس  شدن، کم کم کردن کردن، ارزش کم 

3) circumvent سطح متوسط( 13)درس  پیچاندن زدن، دور را چیزی یا کسی 

4) disguise ،سطح سخت( 4)درس  الپوشانی کردن تغییر چهره دادن 

 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  4» گزینۀ  (18
 

 « روز خواهد شد.در این انتخابات پی تسخیر کندکاندیدایی که قلب و ذهن رای دهندگان را با اشتیاق و صداقت خود  »
 

1) justify سطح متوسط( 88)درس  توجیه کردن 

2) convert ،سطح متوسط( 43)درس  تغییر رویه دادن تبدیل کردن 

3) manifest ،سطح متوسط( 35)درس  آشکار ساختن معلوم کردن 

4) capture سطح متوسط( 18)درس  گرفتن، تسخیر کردن 

 

 

 

 سختسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ  (19
 

 «می کنم.ن آن را به دقت بررسیدر یک لحظه می بینم که یک اثر چگونه باید باشد. من واقعاً " "نقاشی می کنم. حس درونیمن با "هنرمند گفت: » 
 

1) intuition 
سطح سخت، حالت صفت این کلمه، یعنی  50حس درونی، حس ششم )درس 

intuitive  آورده شده است.( "غریزی، حسی"به معنای 

2) clarity سطح متوسط( 25)درس  وضوح، شفافیت 

3) indifference 

به  indifferentسطح متوسط، کلمۀ  4بی اعتنایی، بی تفاوتی، بی اهمیتی )درس 

نیز در بخش واژگان آورده  ence–، و پسوند اسم ساز "متوسط تفاوت، بی" معنای
 شده است.(

4) tendency سطح متوسط( 35)درس  گرایش، تمایل 

 

 

 

 

 
 

 



کانال زبان   @RMS_English 

 

 

 

 سختسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (21
 

 « رایج این دارو شامل خونریزی، تهوع و استفراغ است منفی و نامطلوبعوارض » 
 

1) dubious ،سطح سخت( 34)درس  مشکوک، نامطمئن بد 

2) adverse سطح متوسط( 3، منفی )درس ناسازگار، نامطلوب 

3) derivative 

نتیجه "به معنای  deriveسطح متوسط، کلمۀ  24درس )غیراصیل، گرفته شده، مشتق 

نیز در بخش ساخت واژگان آورده  tive–، و پسوند صفت ساز "مشتق گرفتن گرفتن،
نیز آمده بود که این آزمون در  1500در کنکور دکتری  derivativeشده است. کلمۀ 

 (کتاب مرجع لغات هم وجود داشت.

4) casual ،سطح سخت( 11)درس  ررسمیمعمولی، غی آسوده، موقتی 

 

 

 

 مرجع لغات زبان عمومیترین کامل
 و... mhle، msrt ،tolimo ،ept ویژۀ ارشد، دکتری،

 های کامالً تشریحیبه بعد. با پاسخ 34های واژگان کنکورهای ارشد و دکتری به همراه تمامی آزمون

 و دورۀ صفر تا صد گرامر، با تدریس کامل صوتی.

 زیر: تلگرامیدر کانال  رایگانبه صورت 

@RMS_English 

 

 

 های آنالین زبان در وبسایت زبان عمومیکالس ترینجامع همچنین

rmsenglish.com 
 

 

 

 وحید رضوان پور تهیه و تنظیم:

http://rmsenglish.com/

	GE 74
	GE 75

