
 (وزارت علوم –صبح چهارشنبه  – 1041 ارشد)کنکور  76آزمون شمارۀ 

 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: وحید رضوان پورتنظیم: 
 

 

PART A: 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. 

 
1. Growing older and more decrepit appeared to be an _________ and necessary part of 

being human. 
           1) inevitable 2) intangible 3) unforeseeable  4) unsentimental 

2. I don’t really think I’d have the _________ to finish a marathon. 
           1) concern 2) candor 3) endurance  4) autonomy 

3. Her marriage started to improve once her husband finally _________ he had an anger 

problem and began to take counseling. 
           1) identified 2) emerged 3) hesitated  4) acknowledged 

4. Society is an independent system that _________ widespread cooperation to function. 
           1) proceeds 2) requires 3) fascinates  4) conveys 

5. Our blue planet is a _________. Life depends on water, yet in its natural form, the 

water in the oceans will not sustain us because we cannot drink salt water. 
           1) refuge 2) remedy  3) paradox   4) vacillation 

6. I thought I was buying a/an _________ native Indian carving, but discovered later 

that it was machine-made. 
           1) genuine 2) definitive 3) secretive  4) artificial 

7. The entrepreneur had a well-deserved reputation for _________, having accurately 

anticipated many changes unforeseen by established business leaders. 
           1) modesty  2) hindsight 3) prescience  4) extroversion 

8. Studies of longevity among turtles are sometimes _________ by the fact that the 

subjects live so long that researchers retire before the studies can be completed. 
           1) stabilized 2) hampered 3) diversified   4) verified 

9. Kevlar is a _________ new material which is used for everything from airplane wings, 

to bullet-proof vests, to hockey sticks. 
           1) prescriptive 2) versatile  3) dormant  4) derivative 

10. If exploitation of the planet’s resources continues as at present, then the lifestyle we 

currently enjoy _________ the risk of causing significant damage to the world. 
           1) proposes 2) puts 3) shapes  4) runs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (وزارت علوم –صبح چهارشنبه  – 1041 ارشد)کنکور  76آزمون شمارۀ 

 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: وحید رضوان پورتنظیم: 

 

 

PART B: Grammar 
 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best 

fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

 Scientists and philosophers have been grappling with the relationship between 

language and thought for centuries. There have always been (11) ___________ that our 

picture of the universe depends on our native tongue. Since the 1960s, however, (12) 

___________ the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive scientists, 

(13) ___________ that linguistic differences don't really matter, (14) ___________ 

language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more 

to our shared genetics (15) ___________. But now the pendulum is beginning to swing the 

other way as psychologists re-examine the question. 

 

11.  
           1) that they argue 2) those who argue 3) an argument by those 4) arguing those who 

12.  
           1) with 2) for 3) by  4) in 

13.  
           1) whose consensus   2) who has the consensus 

           3) the consensus has been 4) is the consensus 

14.  
           1) a 2) the 3) what  4) that 

15.  
           1) and our cultures vary  2) than to our varying cultures 

           3) than our cultures that vary 4) as to our varying cultures 
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 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ ( 1
 

 « .و ضروری انسان بودن است اجتناب ناپذیر بخشیک رسید که بزرگ شدن و فرسودگی به نظر می »
 

1) inevitable ،سطح متوسط( 79)درس  ناگزیر اجتناب ناپذیر 

2) intangible 

به معنای  tangibleسطح متوسط، کلمۀ  79ناملموس، غیر قابل لمس )درس 

در قسمت ساخت واژگان آورده  in. همچنین پیشوند منفی ساز "ملموس، قابل لمس"
 شده است.(

3) unforeseeable 

به معنای  foreseeغیر قابل پیش بینی، غیر منتظره )در قسمت ساخت واژگان، کلمۀ 

به معنای پیش  unforeseenآورده شده است. همچنین کلمۀ  "پیش بینی کردن"
 سطح متوسط آورده شده است.( 131بینی نشده در درس 

4) unsentimental 

نظر، عاطفه، "به معنای  sentimentسطح متوسط، کلمۀ  127غیر احساسی )درس 

نیز در قسمت ساخت  alو پسوند صفت ساز  un. همچنین پیشوند منفی ساز "احساس
 واژگان معرفی شده بود.(

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ ( 2
 

 « .داشته باشم را ماراتندوی یک  بردنبرای پایان  ]الزم[ استقامتکنم من واقعاً فکر نمی »
 

1) concern سطح متوسط( 29)درس  نگرانی، دغدغه 

2) candor سطح متوسط( 122)درس  صداقت، خلوص 

3) endurance 

تحمل "به معنای  endureسطح متوسط، کلمۀ  131استقامت، تحمل، پایداری )درس 

در بخش ساخت واژگان معرفی  ance–. همچنین پسوند اسم ساز "کردن، تاب آوردن
 شده است.(

4) autonomy ،سطح متوسط( 33)درس  استقالل خودمختاری 

 
 
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ ( 3
 

 « مشاوره کرد، ازدواج او شروع به بهبود کرد. ]گرفتن[ عصبانیت دارد و شروع به]کنترل[ که مشکل  تصدیق کردزمانی که شوهرش در نهایت  »
 

1) identify ،سطح آسان( 1دن )درس دا تشخیص هویت شناختن 

2) emerge ،سطح متوسط( 11)درس  بیرون آمدن پدیدار شدن 

3) hesitate ،سطح متوسط( 22)درس  درنگ کردن مردد بودن 

4) acknowledge ،سطح متوسط( 41)درس  قدردانی کردن تصدیق کردن 

 
 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (4
 

 « .نیاز داردجامعه یک سیستم مستقل است که برای کارکردن به همکاری گسترده  »
 

1) proceed ،سطح متوسط( 49)درس  ادامه دادن پیش رفتن 

2) require ،سطح متوسط( 39)درس  الزم بودن نیاز داشتن 

3) fascinate  سطح متوسط( 49)درس  کردنجذب 

4) convey ،سطح متوسط( 29)درس  حمل کردن کردن، بیان حامل بودن 

 
 
 



کانال زبان   @RMS_English 

 
 
 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (5
 

آب نمک نیم تواکند زیرا ما نمیها ما را حفظ نمیوساست. زندگی به آب بستگی دارد، اما در شکل طبیعی خود، آب اقیان پارادوکسسیاره آبی ما یک  »

 « بنوشیم.
 

1) refuge سطح متوسط( 21)درس  پناه، پناهگاه 

2) remedy سطح متوسط( 133)درس  چاره، درمان 

3) paradox سطح متوسط( 117)درس  مغایر پارادوکس، بیان 

4) vacillation 
نوسان  مردد بودن،به معنای  vacillateسطح متوسط، کلمۀ  9نوسان، تردید )درس 

 نیز در بخش ساخت واژگان معرفی شده است.( tion–. همچنین پسوند اسم ساز داشتن

 
 
 
 

 سختسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ  (6
 

 «  خرم، اما بعداً متوجه شدم که ماشینی استمی واقعی و اصلک حکاکی بومی کردم دارم یفکر می »
 

1) genuine سطح متوسط( 101)درس  خالص، واقعی، راستگو 

2) definitive 
  قطعی،به معنای  definiteسطح متوسط کلمۀ  99نهایی، قطعی، قاطع، معتبر )درس 

 .(روشن مطمئن،

3) secretive سطح متوسط( 9)درس  پنهانی، مخفیانه 

4) artificial ،سطح متوسط( 30)درس  انسانی، مصنوعی ساختۀ دست بشر 

 
 شد. قرار داده می، گزینۀ دیگری 1تذکر: بهتر بود به جای گزینۀ 

 
 
 
 
 

 سختسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ  (7
 

 « داشت. آگاهیشپی درای وکار، شهرت شایستهنشده توسط رهبران کسببینیبینی دقیق بسیاری از تغییرات پیشاین کارآفرین به دلیل پیش »
 

1) modesty سطح سخت( 1)درس  تواضع، فروتنی 

2) hindsight سطح سخت( 33)درس  نگری، ادراكواپس 

3) prescience 

، و پیشوند "علم و دانش"به معنای  scienceپیش آگاهی، علم غیب )این کلمه از 

pre  ساخته شده است و با توجه به دیگر گزینه ها، حدس  "قبل، پیش"به معنای
 جواب صحیح چندان مشکل نبود.(

4) extroversion 

فرد اجتماعی، "به معنای  extrovertسطح متوسط، کلمۀ  100برون گرایی )درس 

نیز در بخش ساخت واژگان  sion–آورده شده است. همچنین پسوند اسم ساز  "برونگرا
 معرفی شده است.(

 
 
 
 
 



کانال زبان   @RMS_English 

 
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (8
 

کنند که محققان قبل از تکمیل مطالعات آنقدر عمر می موجوداتها گاهی اوقات به دلیل این واقعیت که این پشتمطالعات طول عمر در میان الك »

 «شود.(ها مانع مطالعات می)طول عمر الك پشت .شودبا مشکل مواجه میشوند زنشسته میبا
 

1) stabilize سطح متوسط( 117)درس  تثبیت کردن، ثابت کردن 

2) hamper ،سطح متوسط( 40)درس  جلوگیری کردن مانع شدن 

3) diversify 

 19هم آمده بود. که در واقع آزمون  77)در کنکور ارشد  متنوع شدن، تنوع بخشیدن

سطح  119، در درس "تنوع"به معنای  diversityکتاب می باشد. همچنین کلمۀ 
 متوسط آمده است.(

4) verify سطح متوسط( 1)درس  بررسی کردن کردن، تأیید 

 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (9
 

 « شود.چوب هاکی استفاده میاست که برای همه چیز از بال هواپیما گرفته تا جلیقه ضد گلوله و  کارههمهوالر یک ماده جدید کِ »
 

1) prescriptive 

، "تجویز، نسخه"به معنای  prescriptionسطح متوسط، کلمۀ  14تجویزی )درس 
نیز در بخش ساخت واژگان آمده  ive–آورده شده است. همچنین پسوند صفت ساز 

 است.(

2) versatile سطح متوسط( 112)درس  کارههمه حریف،فنهمه 

3) dormant سطح متوسط( 11)درس  خوابیده، خاموش 

4) derivative 

وزارت علوم هم آمده بود، یعنی  1100)در کنکور دکتری  غیراصیل، گرفته شده، مشتق

نیز  "نتیجه گرفتن، مشتق گرفتن"به معنای  deriveکتاب. همچنین کلمۀ  23آزمون 
 سطح متوسط آمده است.( 23در درس 

 

 

 

 سختسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (11
 

جهان  بهبریم آسیب قابل توجهی که ما در حال حاضر از آن لذت می اگر بهره برداری از منابع سیاره زمین مانند حال حاضر ادامه یابد، سبک زندگی »

 « .آوردخواهد وارد 
 

1) propose سطح متوسط( 99)درس  پیشنهاد کردن 

2) put 
کتاب. یک  13هم آمده بود. یعنی آزمون  74)در کنکور ارشد   گذاشتن، قرار دادن و...

 لغت بسیار ابتدایی و آسان.(

3) shape شکل دادن 

4) run .این کلمه معانی بسیار بسیار زیادی دارد 
 

 

run the risk of doing sth ممکن است باعث خرابی، شکست، یا اتفاق ناخوشایندی شود. انجام دادن کاری، وقتی که 
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 معنی متن گرامر:

 

دالل اند که استهمیشه کسانی بوده کنند.هاست که با رابطه زبان و اندیشه دست و پنجه نرم میدانشمندان و فیلسوفان قرن

متفکرانی مانند نوام  روی کار آمدن، با 0691با این حال، از دهه  کنند که تصویر ما از جهان به زبان مادری ما بستگی دارد.می

 کهاین [و] های زبانی واقعاً مهم نیستند،چامسکی، و تعداد زیادی از دانشمندان علوم شناختی، اتفاق نظر بر این بود که تفاوت

تا ت سدیگر بیشتر مدیون ژنتیک مشترک ماتوانایی ما برای صحبت کردن با یک اینکه زبان یک ویژگی جهانی انسان است، و

سان دوباره این سؤال را بررسی کند زیرا روانشناونگ شروع به چرخش به سمت دیگر میاما اکنون آ های مختلف ما.فرهنگ

 کنند.می

 

 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (11
There have always been ___________ that our picture of the universe depends on our native 

tongue. 

 « .که تصویر ما از جهان به زبان مادری ما بستگی دارد کنندکه استدالل میاند بوده کسانیهمیشه  »

 

 .(that) 0ربط دهنده: . تعداد (dependsو  have been) 2تعداد فعل:  کنیم.قانون توازن رو بررسی می

یعنی گزینۀ ما باید تعداد فعل و تعداد ربط بشه که این توازن رو به هم نزنه. ) ای باید انتخابانون توازن برقرار است. پس گزینهیعنی ق

 برای توضیحات بیشتر به کتاب گرامر صفر تا صد رجوع کنید. .(دهندۀ برابر داشته باشه

 .(ونکه ربط دهنده داره اما فعل ندارهچرد میشه. ) 4گزینۀ بنابر این 
 

 .بیاریم thatداریم و الزم نیست دو بار  thatهم رد میشه. چون بعد از جای خالی ما  0گزینۀ 
 

 نباید به صورت مفرد بیاد. argumentداریم، یعنی  There have beenهم رد میشه. توجه کنید که در ابتدای سوال  3گزینۀ 

 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (12
Since the 1960s, however, (12) ___________ the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host 

of cognitive scientists, (13) ___________ that linguistic differences don't really matter, (14) 

___________ language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes 

more to our shared genetics (15) ___________. 
متفکرانی مانند نوام چامسکی، و تعداد زیادی از دانشمندان علوم شناختی، اتفاق نظر بر این  روی کار آمدن با، 0691با این حال، از دهه  »

یگر دتوانایی ما برای صحبت کردن با یک اینکه زبان یک ویژگی جهانی انسان است، و کهاین [و] های زبانی واقعاً مهم نیستند،بود که تفاوت

 « .های مختلف ماتا فرهنگست بیشتر مدیون ژنتیک مشترک ما

 

 هر چهار تا سوال در یک جمله قرار دارند. ب، در اینجاوخ

 م.کنیرو انتخاب می 0گزینۀ  ،جه به معنیو با تو توجه کنید، ما به یک حرف اضافه نیاز داریم. ها، اگه به گزینه02در سوال 
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 سختسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ  (13
Since the 1960s, however, with the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive 

scientists, (13) ___________ that linguistic differences don't really matter, (14) ___________ 

language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more to our 

shared genetics (15) ___________. 
اتفاق نظر بر متفکرانی مانند نوام چامسکی، و تعداد زیادی از دانشمندان علوم شناختی،  روی کار آمدن، با 0691با این حال، از دهه  »

ا توانایی ما برای صحبت کردن ب اینکه زبان یک ویژگی جهانی انسان است، و کهاین [و] های زبانی واقعاً مهم نیستند،بود که تفاوت این

 « .های مختلف ماتا فرهنگست دیگر بیشتر مدیون ژنتیک مشترک مایک

 

 رو انتخاب کنیم که فاعل جملۀ ما رو تامین کنه. ایپس باید گزینهاگر دقت کرده باشید، جملۀ ما فاعل ندارد. 

بدون اینکه فعلی بینشون  (بعد از جای خالی) thatو  whose. حضور دو موصول مورد نیاز ما رو تامین نمیکنهرد میشه. چون فاعل  0گزینۀ 

 کنه.تر میبودن این گزینه رو مشخصباشه، غلط 
 

 کنند.هم فاعل مورد نیاز ما رو تأمین نمی 4و  2گزینۀ 

 

 سختسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (14
Since the 1960s, however, with the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive 

scientists, the consensus has been that linguistic differences don't really matter, ___________ 

language is a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more to our 

shared genetics (15) ___________. 
متفکرانی مانند نوام چامسکی، و تعداد زیادی از دانشمندان علوم شناختی، اتفاق نظر بر این  روی کار آمدن، با 0691با این حال، از دهه  »

دیگر توانایی ما برای صحبت کردن با یک اینکه زبان یک ویژگی جهانی انسان است، و کهاین [و] های زبانی واقعاً مهم نیستند،بود که تفاوت

 « .های مختلف ماتا فرهنگست بیشتر مدیون ژنتیک مشترک ما

 

. در این حالت ما چندتا چیزی که میخوایم ساختار موازی رعایت بشه، باید andگفتیم که برای حرف ربط  پایهدر قسمت حروف ربط هم

 مثال دیگر: دو آوریم.هم می andنام ببریم رو با ویرگول از هم جدا میکنیم و قبل از آخرین گزینه، یک 
 

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. 

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

 کنیم.رو انتخاب می 1در نتیجه برای اینکه ساختار موازی در این سوال رعایت بشه، گزینۀ 

 

یحی، همیشه قبل از یک جملۀ موصولی توض گفته بودیم که در بخش جمالت موصولی کتاب گرامر صفر تا صداگر یادتان باشد نکتۀ مهم: 

اینکه راحت تر این نکته تو ذهنتون  برایکنیم. )استفاده نمی thatدر جمالت موصولی توضیحی از  . و)ویرگول( وجود دارد commaیک 

 .(کنیماستفاده نمی thatاز داریم،  کاماوقتی  بمونه گفتیم اینجوری یاد بگیریم که

استفاده کرد. چون اینجا اصالً جملۀ  that توان ازدرسته که قبل از جای خالی ویرگول اومده، اما میدقت کنید که اینجا اما 

 موصولی توضیحی در کار نیست.
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 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (15
Since the 1960s, however, with the ascent of thinkers like Noam Chomsky, and a host of cognitive 

scientists, the consensus has been that linguistic differences don't really matter, that language is 

a universal human trait, and that our ability to talk to one another owes more to our shared 

genetics ___________. 
متفکرانی مانند نوام چامسکی، و تعداد زیادی از دانشمندان علوم شناختی، اتفاق نظر بر این  روی کار آمدن، با 0691با این حال، از دهه  »

یگر دتوانایی ما برای صحبت کردن با یک اینکه زبان یک ویژگی جهانی انسان است، و کهاین [و] های زبانی واقعاً مهم نیستند،بود که تفاوت

 « .های مختلف ماتا فرهنگست بیشتر مدیون ژنتیک مشترک ما

 

 هستند. تفضیلی هاینشونه thanو  moreداریم. و میدونیم که  moreچند کلمه قبل از جای خالی، ما توجه کنید که 

 رو. 3رو انتخاب کنیم یا گزینۀ  2یعنی یا باید گزینۀ 
 

 کنیم.نیز همین ساختار رو رعایت می than، بعد از شروع میشه toبا  ،moreبعد از عبارت از اونجایی که 

 ت.جواب صحیح اس 2یعنی گزینۀ 
 

 

 

 کتاب مرجع لغات زبان عمومی بررسی شده است. ویرایش سومتطابق سواالت واژگان، با  :تذکر
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 (وزارت علوم – پنجشنبهصبح  – 1041 ارشد)کنکور  77آزمون شمارۀ 

 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: وحید رضوان پورتنظیم: 
 

 

PART A: 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. 

 
1. The rising death toll is ____________ largely to the growing number of elderly people, 

who are especially vulnerable to the flu. 
           1) converted 2) transferred 3) attributed  4) debilitated 

2. The couple were finally ____________ by the landlord after not paying rent for six 

months. 
           1) elicited 2) evacuated 3) extended  4) evicted 

3. We have a ____________ clientele in our language program, with students from Asia, 

Europe and South America. 
           1) diverse 2) haphazard 3) complex  4) symmetrical 

4. But the possibility of these adversaries acting like friends, despite their longstanding 

____________ and mutual dislike, is on the horizon. 
           1) advocacy 2) justification 3) rivalry  4) inclination 

5. Debating that aliens exist cannot be deemed an ____________ truth as we have yet to 

see proof of their existence. 
           1) insensitive 2) incontrovertible 3) unintelligible  4) unforeseeable 

6. The girls wanted to set the table, but they were more of a ____________ than a help. 
           1) hindrance 2) pretension 3) compliment  4) thrill 

7. The government is to consult the attorney general on whether the enacting of such a 

law would be in ____________ of the constitution. 
           1) rationalization 2) caprice 3) provenance  4) breach 

8. Someone once joked that man blames most accidents on ____________, but feels a 

more personal responsibility when he makes a hole-in-one on the golf course. 
           1) verdict 2) fate 3) legality  4) charge 

9. The trial collapsed when it became clear that the main witness for the prosecution was 

not ____________. 
           1) singular 2) conjectural 3) credible  4) subjective 

10. The rising number of minority inmates in prison only goes to ____________ the 

stereotype that members of minority groups are bad people. 
           1) downplay 2) perpetuate 3) overlook  4) belie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (وزارت علوم – پنجشنبهصبح  – 1041 ارشد)کنکور  77آزمون شمارۀ 

 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: وحید رضوان پورتنظیم: 

 

 

PART B: Grammar 
 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best 

fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

 Fuel cell electric vehicles emit only water vapor and warm air, (11) __________ no 

tailpipe emissions. Similar to electricity, hydrogen is an energy carrier that can be 

produced from various feedstocks. These feedstocks and production methods should be 

considered when (12) __________. 

Argonne National Laboratory's (ANL) report, Fuel Choices for Fuel Cell Vehicles: Well-

to-Wheels Energy and Emission Impacts analyzed greenhouse gas (GHG) (13) _________ 

10 of the most common hydrogen production and distribution pathways. ANL found that 

gaseous hydrogen produces (14) _________ GHGs than liquid hydrogen in most cases. 

ANL also investigated hydrogen's effects on petroleum use and found that using hydrogen 

as a fuel (15) _________ petroleum use by nearly 100% regardless of fuel production 

pathway. 

 

11.  
           1) that produces 2) producing 3) produce  4) to produce 

12.  
           1) evaluating hydrogen emissions 2) hydrogen emissions evaluated 

           3) to evaluate hydrogen emissions 4) for hydrogen emissions to evaluate 

13.  
           1) it is emitted as 2) to be emitted 3) emissions for  4) is emitted for 

14.  
           1) as little 2) fewer of 3) less of  4) fewer 

15.  
           1) reduced 2) to reduce 3) reduction  4) that reduces  
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 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ ( 1
 

 « که به ویژه در برابر آنفوالنزا آسیب پذیر هستند. شودنسبت داده میداد افراد مسن بیشتر به افزایش تع ،افزایش تعداد مرگ و میر »
 

1) convert ،سطح متوسط( 78)درس  رویه دادنتغییر  تبدیل کردن 

2) transfer ،سطح متوسط( 45)درس  واگذار کردن منتقل شدن، انتقال دادن 

3) attribute سطح متوسط( 54)درس  نسبت دادن 

4) debilitate ضعیف کردن ناتوان کردن 

 

 آورده شده است. سطح متوسط 47درس در  آنفوالنزابه معنای  fluهمچنین لغت 

 
 

 سختسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ ( 2
 

 « .بیرون شدندتوسط صاحبخانه از خانه  ،زوج در نهایت پس از شش ماه عدم پرداخت اجاره بها]آن[  »
 

1) elicit ،سطح متوسط( 111)درس  در پی داشتن بیرون کشیدن 

2) evacuate سطح سخت( 4)درس  تخلیه کردن 

3) extend ،سطح متوسط( 29)درس  دادن توسعه دادن، گسترش طول کشیدن، تمدید کردن 

4) evict بیرون کردن 

 
 رو توی یکی از مثال های مرجع لغات زبان عمومی داشتیم: evictحالت اسم کلمۀ 

 

The family has won a temporary reprieve from eviction. .آن خانواده برای تخلیه یک عفو موقتی بدست آورده بود 
 

 نمیتونه درست باشه. 9که آدما تخلیه نمیشن، بلکه جایی رو تخلیه میکنن. یعنی گزینۀ توجه کنید 
 

 

 متوسطسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ ( 3
 

 « .دانشجویانی از آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی ]داشتن[ در برنامه زبان خود داریم، با متنوعیما مشتریان  »
 

1) diverse ،سطح متوسط( 118)درس  مختلف متنوع، گوناگون 

2) haphazard سطح متوسط( 197)درس  تصادفی، اتفاقی 

3) complex سطح متوسط( 111)درس  پیچیده 

4) symmetrical سطح سخت( 2)درس  متقارن 

 
 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (4
 

 « عمل کنند. ]یکدیگر[ دیرینه و عدم عالقه متقابل، مانند دوستان رقابترغم اما این احتمال وجود دارد که این دشمنان، علی »
 

1) advocacy  درس( سطح متوسط، کلمۀ  17طرفداری، هواداریadvocate  حامی، طرفدار"به معنای") 

2) justification 
سطح متوسط  66. درس 1511دو بار اومده بود، هم دکتری  1511توجیه )این کلمه هم ارشد 

 .("توجیه کردن"به معنای  justifyکلمۀ 

3) rivalry 
 rivalسطح متوسط کلمۀ  5کتاب. درس  18اومده بود. یعنی آزمون  22رقابت )این کلمه ارشد 

 ("رقیب، حریف"به معنای 

4) inclination ،سطح متوسط( 33)درس  خم، سرازیری گرایش، تمایل 
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 سختسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (5
 

 « ایم.وز مدرکی دال بر وجود آنها ندیدهتلقی کرد زیرا ما هن مسلمتوان یک حقیقت مورد وجود بیگانگان را نمیحث در ب »
 

1) insensitive 
 "حساس"به معنای  sensitiveسطح متوسط کلمۀ  25بی عاطفه، بی مالحظه )درس 

 نیز معرفی شده است.( inآمده است. و در بخش ساخت واژگان، پیشوند منفی ساز 

2) incontrovertible 
به  controversialسطح متوسط کلمۀ  34انکار ناپذیر، مسلم، بی چون و چرا )درس 

 .("بحث برانگیز"معنای 

3) unintelligible نامفهوم، غیر قابل فهم 

4) unforeseeable 

به معنای  foreseeغیر قابل پیش بینی، غیر منتظره )در قسمممت سمماخت واژگان، کلمۀ 
به معنای پیش بینی  unforeseenآورده شده است. همچنین کلمۀ  "پیش بینی کردن"

 سطح متوسط آورده شده است.( 131نشده در درس 
 

 این کلمه تو آزمون دیروز هم اومده بود که دیشب داخل کانال بررسی کرده بودم.

 
 
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ  (6
 

 « .بودند تا کمک مانعدخترها می خواستند سفره را بچینند، اما بیشتر  »
 

1) hindrance سطح متوسط( 5)درس  مانع، سد 

2) pretension  سطح متوسط( 93وانمود، تظاهر )درس 

3) compliment سطح متوسط( 117)درس  ستایش، تمجید 

4) thrill سطح متوسط( 4)درس  هیجان 

 
 

 

 سختسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (7
 

 « قانون اساسی است یا خیر. نقضدولت باید با دادستان کل مشورت کند که آیا تصویب چنین قانونی  »
 

1) rationalization  درس( سطح سخت، کلمۀ  4توجیهrationalize  توجیه کردن"به معنای") 

2) caprice سطح سخت( 2)درس  میل زود گذر، هوس 

3) provenance منشاء 

4) breach سطح سخت( 15)درس  تخلف، نقض 

 
 
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (8
 

، شودارد سوراخ میاش واولین ضربهاندازد، اما وقتی در زمین گلف می سرنوشتیک بار شخصی به شوخی گفت که انسان بیشتر تصادفات را به گردن  »

 « کند.مسئولیت شخصی بیشتری احساس می
 

1) verdict سطح متوسط( 15)درس  حکم، رأی، نظر 

2) fate سطح متوسط( 117)درس  سرنوشت، تقدیر 

3) legality  درس( سطح متوسط، کلمۀ  41مشروعیت، قانونی بودنlegal  قانونی، شرعی"به معنای"). 

4) charge ...شارژ، هزینه، اتهام و 
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 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (9
 

 « .نیست، دادگاه به شکست انجامید قابل اعتمادوقتی مشخص شد که شاهد اصلی دادسرا  »
 

1) singular ،سطح آسان( 37)درس  منحصر به فرد مفرد 

2) conjectural  درس( سطح سخت، کلمۀ  16حدسی، فرضیconjecture  حدس زدن"به معنای"). 

3) credible ،سطح متوسط( 118)درس  قابل اعتماد باورکردنی 

4) subjective  از کلمۀ معروف( فردی، شخصی، فاعلیsubject )میاد 

 

 

 سختسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (11
 

 « های اقلیت افراد بدی هستند.شود که اعضای گروهاین کلیشه می تداومتنها باعث  ،انافزایش تعداد زندانیان اقلیت در زند »
 

1) downplay  جلوه دادنکم اهمیت 

2) perpetuate ،سطح سخت( 2)درس  زنده نگه داشتن تداوم بخشیدن 

3) overlook ،سطح متوسط( 117)درس  مشرف بودن بر نادیده گرفتن، چشم پوشی کردن 

4) belie بد وانمود کردن، عوضی جلوه دادن 

 
 

 معنی متن گرامر:
 

رق، هیدروژن یک مانند ب کنند.الیندگی در لوله اگزوز ایجاد نمیکنند و هیچ آمنتشر می و هوای گرم ،سوختی تنها بخار آب پیلوسایل نقلیه الکتریکی 
 های تولید باید هنگام ارزیابی انتشار هیدروژن در نظر گرفته شوند.و روش خاماین مواد  مختلف تولید شود. خامتواند از مواد حامل انرژی است که می

 

نتشار ا ،[ایگلخانه گازهایانتشار ] انرژی و دقیق تاثیراتهای سوخت برای وسایل نقلیه پیل سوختی: انتخاب(، ANLگزارش آزمایشگاه ملی آرگون )
دریافت که هیدروژن گازی در  ANL یع هیدروژن تجزیه و تحلیل کرد.ترین مسیرهای تولید و توزمورد از رایج 11( را برای GHGای )گازهای گلخانه

همچنین اثرات هیدروژن را بر مصرف نفت بررسی کرد  ANL کند.کمتری نسبت به هیدروژن مایع تولید می (ایگلخانه هایگاز) GHG ،بیشتر موارد
 .داد کاهش ٪111را تقریباً و دریافت که استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت بدون توجه به مسیر تولید سوخت، مصرف نفت 

 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (11
Fuel cell electric vehicles emit only water vapor and warm air, ________ no tailpipe emissions. 

 « .کنندالیندگی در لوله اگزوز ایجاد نمیکنند و هیچ آمنتشر می و هوای گرم ،سوختی تنها بخار آب پیلوسایل نقلیه الکتریکی  »
 

 شروع بشه. thatقبل از جای خالی ویرگول داریم، درنتیجه جای خالی نمیتونه با  چون .خیلی راحت حذف میشه 1گزینۀ 
 

 1بط دهنده: ، تعداد ر(emit) 1توازن رو هم بررسی کنیم: تعداد فعل:  اگه قانون
 نمیتونه درست باشه. 3ای باید انتخاب بشه که این توازن رو به هم نزنه. پس گزینۀ یعنی قانون توازن برقراره. پس گزینه

 
بلکه اینجا ما  کنیم که در اینجا کاربرد نداره.استفاده می whyبرای بیان  to doخوندیم که از  35بخش هم رد میشه. اگه یادتون باشه تو  5گزینۀ 

 رو استفاده کنیم. 9میخوایم نتیجۀ کار رو بگیم. یعنی باید گزینۀ 
 

 کنید.رو انتخاب می 9، به راحتی گزینۀ رو خوب خونده باشید جمالت موصولیاگه مبحث 
 
 

 
 



کانال زبان   @RMS_English 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (12
These feedstocks and production methods should be considered when __________. 

 « .های تولید باید هنگام ارزیابی انتشار هیدروژن در نظر گرفته شوندو روش خاماین مواد  »
 

 رد میشه. انتشار هیدروژن چیزی رو ارزیابی نمیکنه، بلکه ارزیابی میشه. 9گزینۀ 
 استفاده نمیکنیم. to doاز  whenرد میشه. بعد از  3گزینۀ 
انتشار هیدروژن ی داشته باشیم و بعدش هیچی نیاد )خال to evaluateنمیشه در انتهای جمله این گزینه غلطه. مثالً که  رد میشه. مشخصه 5گزینۀ 

 (.چیزی رو ارزیابی نمیکنه، بلکه ارزیابی میشه
 
 

: زمانی که یک ه:ه باشبد نیست مرور کنیم. شاید برای آزمون فردا کمک کنند خوندیم کهیه نکتۀ شبیه به این رو کتاب گرامر صفر تا صد،  51در بخش 
 که اولین حالتش این بود: شد، با سه حالت مواجه خواهیم شدعبارت وجه وصفی در ابتدای جمله با

 

 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. 

 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. 

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

 :نش آورده بودمهم پاییرو تذکر  و بعد این
 

 کار دیگر رخ بدهد نیز میتوان از ساختار باال استفاده کرد: اتفاق در حین انجام یک وقتی یکتذکر: 
 

5. 
Ali hurt his knee playing football. (= while he was playing) 

 علی در حین فوتبال بازی کردن، زانوش آسیب دید. 
 

 استفاده کرد. مثال: ”when doing sth“یا  ”while doing sth“توان از که در این حالت می
 

6. Ali hurt his knee while playing football. دید بیکردن، زانوش آس یفوتبال باز نیدر ح یعل. 

7. 
Be careful when crossing the road. (when you are crossing) 

 وقتی از خیابون رد میشی، مواظب باش.
 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (13
Argonne National Laboratory's (ANL) report, Fuel Choices for Fuel Cell Vehicles: Well-to-

Wheels Energy and Emission Impacts analyzed greenhouse gas (GHG) _________ 10 of the most 

common hydrogen production and distribution pathways. 
انتشار  ،[ایگلخانه گازهایانتشار ] انرژی و دقیق تاثیراتهای سوخت برای وسایل نقلیه پیل سوختی: انتخاب(، ANLگزارش آزمایشگاه ملی آرگون ) »

 « یع هیدروژن تجزیه و تحلیل کرد.ترین مسیرهای تولید و توزمورد از رایج 11( را برای GHGای )گازهای گلخانه
 

 
نش فرقی نداره دودن یا نبوو میذارم کنار، چون بربتونید با این سوال کنار بیاید، اون تیکۀ اضافی رو که باالتر زیرش خط کشیدم  تربرای اینکه راحت

 برامون. پس جملۀ زیر برای ما باقی میمونه:
 

Argonne National Laboratory's (ANL) report, analyzed greenhouse gas (GHG) _________ 10 of 

the most common hydrogen production and distribution pathways 
 

 . یعنی قانون توازن برقراره.1، تعداد ربط دهنده: (analyzed) 1قانون توازن رو بررسی میکنیم: تعداد فعل: 
 رد میشن، چونکه فعل دارن اما ربط دهنده ندارن و در نتیجه توازن رو به هم میزنن. 5و  1گزینۀ 
 نداریم هم اینکه اصالً معنی نمیده. to doهم رد میشه. چون هم مشخصه ما نیازی به  9گزینۀ 
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 آسانسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (14
ANL found that gaseous hydrogen produces ______ GHGs than liquid hydrogen in most cases. 

« ANL دریافت که هیدروژن گازی در بیشتر موارد، GHG (ایگلخانه هایگاز) کندکمتری نسبت به هیدروژن مایع تولید می. » 
 

استفاده نمیکنیم.  ofو از  بعد از جای خالی اومده thanکه حرف اضافۀ ، less than :یا میگیم fewer thanمیگیم:  "کمتر از"وقتی میخوایم بگیم 
 برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به مبحث صفت کتاب گرامر صفر تا صد.

 

 خیلی راحت حذف میشن.  3و  9در نتیجه گزینۀ 
 

داریم، یعنی باید از صفت یا قید تفضیلی  than، هم اینکه ما بعد از جای خالی وقتی (as little asباید باشه هم حذف میشه. چون هم ناقصه ) 1گزینۀ 
 استفاده کنیم.

 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (15
ANL also investigated hydrogen's effects on petroleum use and found that using hydrogen as a 

fuel _________ petroleum use by nearly 100% regardless of fuel production pathway. 
« ANL  ،همچنین اثرات هیدروژن را بر مصرف نفت بررسی کرد و دریافت که استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت بدون توجه به مسیر تولید سوخت

 « .داد کاهش ٪111را تقریباً مصرف نفت 
 

 (and ،that) 9، تعداد ربط دهنده: (investigated ،found) 9.  تعداد فعل: کنیمقانون توازن رو بررسی می
 باشه اما ربط دهنده نداشته باشه. ن توازن برقرار نیست! پس باید گزینه ای رو انتخاب کنیم که فعل داشتهیعنی قانو

  
 این ویژگی رو داره. 1که فقط گزینۀ 

 

 

 کتاب مرجع لغات زبان عمومی بررسی شده است. ویرایش سومتطابق سواالت واژگان، با  :تذکر
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 وزارت علوم( –صبح جمعه  – 1041)کنکور ارشد  87آزمون شمارۀ 

 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: وحید رضوان پورتنظیم: 
 

 

PART A: 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. 

 
1. Please leave _________ directions for the housekeeper, so she knows what needs to be 

done. 
           1) restless 2) explicit 3) authentic  4) cursory 

2. These islands _________ their name from the sacred images found on them by the 

early European navigators. 
           1) illustrate 2) grasp 3) derive  4) infer 

3. People love the Presidio because it is in close _________ to many area attractions, 

including the famous aquarium, the SFB Morse Botanical Reserve and the Spanish 

Bay Resort Golf Course. 
           1) proximity 2) observation 3) relevance  4) accord  

4. This system, which for many years subsequently was regarded as authoritative, has 

been subjected to _________ criticism by later economists and it is perhaps not too 

much to say that it now possesses mainly a historical interest. 
           1) feeble  2) shaky 3) transient  4) vigorous 

5. Although Norman could _________ his sister’s story about her innocence to absolve 

her, he refused to do so because he was angry at her. 
           1) testify 2) retain 3) corroborate  4) fulfil 

6. When he came in to tea, silent, _________ and with tear-stained face, everybody 

pretended not to notice anything. 
           1) showy 2) morose 3) facetious  4) mercurial 

7. Since color is absorbed as it travels through water, the deeper you are, the more likely 

you will notice a _________ in the clarity of reds, oranges and yellows. 
           1) deception 2) competition 3) intensification  4) reduction 

8. As the students argued, the teacher tried to _________ them into silence with the 

threat of a detention. 
           1) condemn 2) coerce 3) impose  4) condense 

9. Teachers who consider cartoons and comic books _________ to students’ literacy 

skills often use class time to deride these media. 
           1) harmful 2) indispensable 3) pertinent  4) conductive 

10. Salt is valued not only because of its _________ as a condiment and preservative, but 

also because it is essential to the health of humans and animals. 
           1) properties 2) temptations 3) variances  4) predictors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارت علوم( –صبح جمعه  – 1041)کنکور ارشد  87آزمون شمارۀ 

 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: وحید رضوان پورتنظیم: 

 

PART B: Grammar 
 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best 

fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

Being funny has no place in the workplace and can easily wreak havoc (11) _________ an 

otherwise blossoming career. Of course, laughter is necessary in life. But if you crack 

jokes (12) _________ snide remarks at work, you will eventually not be taken (13) 

_________. You will be seen as someone who wastes time (14) _________ could better be 

spent discussing a project or an issue. Additionally, many corporate-minded individuals 

do not have the time to analyze comments with hidden meanings - they will take what you 

say (15) _________ and as an accurate representation of your professionalism in the 

workplace. 
 

11.  
           1) in 2) for 3) on  4) at 

12.  
           1) to be made 2) then make 3) which they make  4) and make 

13.  
           1) serious by others   2) seriously by others 

           3) by some others serious 4) being seriously by others 

14.  
           1) when 2) that it 3) and  4) that 

15.  
           1) as absolute 2) that is absolute  3) is absolute  4) be absolute 
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 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ ( 1
 

 « .بگذارید تا او بداند چه کاری باید انجام شودنظافتچی را برای  صریحهای لطفاً دستورالعمل »
 

1) restless از کلمۀ قرار، بیبی( تاب، ناآرامrest  73میاد که تو درس ).سطح آسان آورده شده 

2) explicit ،سطح متوسط( 37)درس  روشن صریح، واضح 

3) authentic سطح متوسط( 93)درس  موثق، اصلی 

4) cursory  ،سطح متوسط( 401)درس  سریعسرسری 

 
 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ ( 2
 

 « .اندگرفتهاین جزایر نام خود را از تصاویر مقدسی که دریانوردان اولیه اروپایی بر روی آنها یافتند،  »
 

1) illustrate سطح متوسط( 75درس ) سازی کردنشفاف کردن، با مثال روشن 

2) grasp  ،سطح متوسط( 447)درس  فهمیدنمحکم گرفتن 

3) derive ،سطح متوسط( 55)درس  ، به دست آوردنمشتق گرفتن نتیجه گرفتن 

4) infer ،سطح متوسط( 45)درس  استنباط کردن پی بردن 

 
 
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ ( 3
 

و زمین  SFBشناسی مورس گاه گیاههای منطقه، از جمله آکواریوم معروف، ذخیرهبسیاری از جاذبه مجاورترا دوست دارند زیرا در  Presidioمردم  »

 « .اسپانیایی قرار دارد Bay Resortگلف 
 

1) proximity سطح متوسط( 55)درس  نزدیکی، مجاورت 

2) observation ،سطح آسان( 7)درس  مراقبت مشاهده 

3) relevance  سطح متوسط( 404ارتباط، ربط )درس 

4) accord سطح متوسط( 473)درس  توافق، موافقت 

 
 

 

 سختسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (4
 

بگوییم اکنون عمدتًا  نباشد که بیراهو شاید  هاقتصاددانان بعدی قرار گرفت و قاطع شدیدشد، مورد انتقاد ها متعاقباً معتبر تلقی میاین سیستم که سال »

 « دارای منافع تاریخی است.
 

1) feeble سطح متوسط( 410)درس  ضعیف 

2) shaky 
لرزاندن، دست دادن، "به معنای  shakeسطح متوسط، کلمۀ  451، سست، متشنج )درس لرزان

 ("تکان دادن، تکان خوردن

3) transient ،سطح متوسط( 41)درس  زودگذر گذرا، موقت 

4) vigorous ،سطح سخت( 4)درس  ، قاطعسرسخت، انرژی بر نیرومند 
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 سختسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ  (5
 

 « تا او را تبرئه کند، اما از این کار خودداری کرد زیرا از دست او عصبانی بود. تأیید کندگناهی خواهرش را توانست داستان بیاگرچه نورمن می »
 

1) testify سطح متوسط( 441)درس  دادن شهادت 

2) retain سطح متوسط( 443)درس  داشتن، حفظ کردن نگه 

3) corroborate ،سطح سخت( 3)درس  تصدیق و اثبات کردن تایید کردن 

4) fulfil ،سطح متوسط( 53)درس  برآورده کردن تحقق بخشیدن 

 
 
 
 

 سختخیلی سطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (6
 

 « .کنندبه چیزی توجه نمی، همه وانمود کردند که [ چای وارد شدصرف، برای ]ای پر از اشکو با چهره خلقکجو وقتی او ساکت  »
 

1) showy از کلمۀ  پرجلوه، چشمگیر، گیرا(show )میاد 

2) morose خلقعبوس، کج 

3) facetious جا، لوس]نظر، شوخی و...[ بی 

4) mercurial  ،متغیردمدمی مزاج، ناپایدار 

 
 
 

 

 متوسطسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (7
 

رد های قرمز، نارنجی و زشفافیت رنگ کاهشمتوجه  بیشترتر باشید، به احتمال قشود، هر چه عمیاز آنجایی که رنگ هنگام حرکت در آب جذب می »

 « خواهید شد.
 

1) deception درس کاری، نیرنگ، حقهفریب( سطح متوسط، کلمۀ  57بازیdeceptive  فریبنده"به معنای") 

2) competition سطح متوسط( 1)درس  رقابت، مسابقه 

3) intensification  درس( سطح متوسط، کلمۀ  30تشدید، تقویتintensify  تشدید کردن"به معنای"). 

4) reduction سطح متوسط( 34)درس  کاهش 
 
 
 
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (8
 

 « .به سکوت کند مجبورآنها را  ،کردند، معلم سعی کرد با تهدید به بازداشتکه دانش آموزان بحث میهمانطور  »
 

1) condemn سطح متوسط( 5)درس  محکوم کردن 

2) coerce سطح متوسط( 55)درس  مجبور کردن 

3) impose سطح متوسط( 35)درس  تحمیل کردن 

4) condense ،سطح متوسط( 453)درس  کردنمنقبض کردن، کوتاه  مایع شدن 
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 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (9
 

ها دانند، اغلب از زمان کالس برای تمسخر این رسانهمی مضرآموزان های سوادآموزی دانشهای مصور را برای مهارتها و کتابعلمانی که کارتونم »

 « کنند.ستفاده میا
 

1) harmful سطح آسان( 3)درس  مضر، زیان آور 

2) indispensable ،سطح سخت( 44)درس  اساسی ضروری، الزم 

3) pertinent سطح سخت( 75)درس  مرتبط 

4) conductive سطح متوسط( 445)درس  رسانا 

 

 سطح متوسط آمده است. 111، در درس مسخره کردنبه معنای  derideدر ضمن، لغت 

 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (11
 

که به عنوان چاشنی و نگهدارنده دارد، بلکه به این دلیل که برای سالمت انسان و حیوانات ضروری است،  ها و خواصیویژگینمک نه تنها به دلیل  »

 « ارزشمند است.
 

1) property سطح متوسط( 3)درس  دارایی، ویژگی 

2) temptation سطح متوسط( 35)درس  وسوسه 

3) variance 
به معنای تغییر  varyسطح متوسط، کلمۀ  35واریانس، مغایرت، اختالف، تضاد، ستیز )درس 

 نیز در بخش ساخت واژگان آمده است.( ance–دادن، فرق داشتن. پسوند اسم ساز 

4) predictor  درس( سطح متوسط، کلمۀ  404پیشگوpredict  کردنبینی پیش"به معنای.") 

 
 

 

 

 

 

 

 

 معنی متن گرامر

 

در  خنده که البته شکوفا شده، ویران کند. جور دیگریکه  را ایتواند حرفهبودن جایی در محل کار ندارد و به راحتی می بامزه

زنید، در نهایت توسط دیگران جدی گرفته می آمیزطعنهکنید و سخنان اما اگر در محل کار شوخی می زندگی الزم است.

کند که بهتر است صرف بحث در مورد یک پروژه یا یک را تلف می یشوید که زمانشما به عنوان فردی دیده می شوید.نمی

آنها آنچه  - عالوه بر این، بسیاری از افراد دارای تفکر شرکتی، زمان تجزیه و تحلیل نظرات با معانی پنهان را ندارند موضوع شود.

 گیرند.شما در محل کار در نظر می گراییایو به عنوان یک نمایش دقیق از حرفه مطلقگویید را که شما می
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 سختسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ  (11
Being funny has no place in the workplace and can easily wreak havoc _________ an otherwise 

blossoming career. 
 « .شکوفا شده، ویران کند جور دیگریکه  را ایتواند حرفهبودن جایی در محل کار ندارد و به راحتی می بامزه» 

 

 چی میشه. وگرنه نمیشد به این تست جواب داد.  wreak havocباید میدونستید حرف اضافۀ 
 

wreak havoc on something آسیب جدی زدن، ویران کردن 
 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  4» گزینۀ  (12
But if you crack jokes (12) _________ snide remarks at work, you will eventually not be taken 

(13) _________. 

 « شوید.، در نهایت توسط دیگران جدی گرفته نمیزنیدمی آمیزطعنهسخنان  وکنید اما اگر در محل کار شوخی می »

 

نگاه کنید، هیچکدوم نه  11های سوال برامون مهم باشه، قانون توازن رو بررسی میکنیم. )چونکه اگه به گزینه 11سوال بدون اینکه جواب 

 فعل دارن و نه ربط دهنده. در نتیجه تاثیری توی قانون توازن ندارن(.
 

 (if) 1(، تعداد ربط دهنده: crack, be taken) 2خب، قانون توازن رو بررسی کنیم. تعداد فعل: 

 ای باید انتخاب بشه که تعداد فعل و ربط دهندۀ برابری داشته باشه.در نتیجه، قانون توازن برقرار است. یعنی گزینه

 

 thenباهم یه ربط دهنده به حساب میان. از طرفی  if/thenرد میشه. چونکه فعل داره اما ربط دهنده نداره. اگه یادتون باشه  2گزینۀ 

 (.at workرط بیاد، یعنی بعد از ویرگول )یعنی بعد از باید تو قسمت نتیجۀ ش

میگه. میخواد  youآورده(، در صورتی که جمله داره یه جملۀ شرطی در مورد  theyرد میشه، چونکه اومده فاعل رو تغییر داده ) 1گزینۀ 

 بگه که اگه تو فالن کار رو کنی، فالن میشی.
 

 استفاده کنیم. toه اینجا بخوایم از مصدر با هم رد میشه. چون اصالً دلیلی ندار 1گزینۀ 
 

 

 آسانسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (13
But if you crack jokes and make snide remarks at work, you will eventually not be taken _______. 

 « شوید.گرفته نمی جدیتوسط دیگران زنید، در نهایت می آمیزطعنهکنید و سخنان اما اگر در محل کار شوخی می »

 

 کنیم.تو کتاب گرامر صفر تا صد خوندیم که برای توصیف یک اسم از صفت استفاده می

 استفاده کنیم. قیدو برای توصیف یک صفت یا یک فعل یا یک قید، باید از یک 
 

 .4درسته، یا گزینۀ  2از یک قید باید استفاده کنیم. یعنی یا گزینۀ  be takenدر نتیجه اینجا برای توصیف 

رو  to be(. در صورتی که ما قبل از جای خالی فعل beingاستفاده کرده ) to beهم مشخصه غلطه. چونکه دوباره اومده از فعل  4گزینۀ 

 داریم.
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 سطح متوسط -صحیح است «  4» گزینۀ  (14
You will be seen as someone who wastes time _________ could better be spent discussing a project 

or an issue. 

 « .بهتر است صرف بحث در مورد یک پروژه یا یک موضوع شود کهکند را تلف می یشوید که زمانشما به عنوان فردی دیده می» 

 

 time. با توجه به اینکه این قسمت مجهوله، یعنی مشخصه که داره در مورد همون could better be spentبعد از جای خالی نوشته: 

 ای صرف بشه.صحبت میکنه. یعنی میخواید بگه همون زمانی که هدر میدی، بهتره که برای چیز دیگه
 

 که مشخصه نمیتونن درست باشن. چون اصالً معنی نمیدن. 1و  1گزینۀ 

 ن باعث حشو میشه. هم نمیتونه درست باشه، چو 2گزینۀ 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (15
They will take what you say _________ and as an accurate representation of your professionalism 

in the workplace. 
 « گیرند.شما در محل کار در نظر می گراییایو به عنوان یک نمایش دقیق از حرفه مطلقآنها آنچه را که شما می گویید » 

 

 باید باهم جور دربیان. andکنیم باید ساختار موازی رعایت بشه. یعنی قبل و بعد از استفاده می andوقتی از 

 
 

 کتاب مرجع لغات زبان عمومی بررسی شده است. ویرایش سومتطابق سواالت واژگان، با  تذکر:

 

 

 مرجع لغات زبان عمومیترین کامل

 و... mhle ،msrt ،tolimo ،eptویژۀ ارشد، دکتری، 
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 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: وحید رضوان پورتنظیم: 
 

 

PART A: 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. 

 
1. I’m sorry I can’t lend you $10, because I’m really --------- up this month. 
           1) broken 2) gone 3) hard  4) far 

2. Management has promised to facilitate an easy -------- to the new ownership structure. 
           1) catalyst 2) relevance 3) transition  4) seizure 

3. The board has put forward a motion of no confidence in the Chief Executive and his 

days at the head of the company now appear ---------. 
           1) numbered 2) short-lived 3) null  4) short-sighted 

4. It is often alleged that --------- is inconsistent with economic rationality, which assumes 

that people behave selfishly. 
           1) utilitarianism 2) isolation 3) altruism  4) pleasure 

5. It is a huge conglomeration with activities in -------- industries ranging from extraction 

and mining to call center support services. 
           1) initial 2) derivative 3) interchangeable  4) diverse 

6. To this day, researchers and theorists debate whether bubonic plague caused The 

Black Death, a pandemic that ---------- the world in the middle of the fourteenth 

century. 
           1) violated 2) sought 3) swept  4) exploited 

7. Even though Mrs. Wilson was a very wealthy woman, she still lived an --------- life and 

only spent money on the basic essentials. 
           1) obsolete 2) indifferent 3) abstemious  4) unrivaled 

8. Motivate consumers to want your product by positioning it in the marketplace to ----

----- to a single desire certain consumers have. Trying to be everything to everyone 

makes no one feel special. 
           1) appeal 2) attribute 3) render  4) reveal 

9. A/n --------- is the process by which a landlord forces a tenant out of the property the 

tenant is renting. 
           1) vacancy 2) extrication 3) eviction  4) refuge 

10. The business is ---------- as it can no longer meet the repayments on its debt. 
           1) spurious 2) insolvent 3) groundless  4) unattainable 
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 سختسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ ( 1
 

 « .هستم تنگدستقرض بدهم، زیرا در این ماه واقعاً دالر به شما  01توانم متاسفم که نمی »
 

1) break up ( رابطه عاشقانهتمام کردن)( پشت تلفن، متالشی شدن، شروع شدن تعطیالت، قطع شدن صدا) 

2) go up رفتن، باال رفتن 

3) hard up ( به پولتنگدست، نیازمند) 

4) far داردور، فاصله 

 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ ( 2
 

 « .آسان به ساختار مالکیت جدید را تسهیل کند گذارمدیریت قول داده است که  »
 

1) catalyst کاتالیزگر، کاتالیزور 

2) relevance ( سطح متوسط 010درس ارتباط، ربط) 

3) transition (سطح متوسط 63درس ) گذار، انتقال 

4) seizure 
به  seizeسطح متوسط، کلمۀ  060درس ) (بیماریمصادره، تصرف، حملۀ ناگهانی )

 ("تصاحب کردن، مصادره کردن، گرفتن"معنای 

 
 

 سختسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ ( 3
 

 « .به شماره افتاده استرسد س این شرکت به نظر میأهیأت مدیره طرح عدم اعتماد به رئیس اجرایی را مطرح کرده است و روزهای او در ر »
 

1) numbered گذاری شده، محدودشماره 

2) short-lived مدت، کوتاهزودگذر 

3) null ( سخت، کلمۀ  06درس باطل، بی اعتبار، پوچnullify  بی اعتبار کردن باطل کردن،"به معنای") 

4) short-sighted (سطح متوسط 061درس ) بین بین، کوته نزدیک 

 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (4
 

 « کنند، ناسازگار است.کند افراد خودخواهانه رفتار میبا عقالنیت اقتصادی، که فرض می ینوع دوستشود که اغلب ادعا می »
 

1) utilitarianism 
کاربردی، سودمند، "به معنای  utilitarianکلمۀ  –کتاب  42آزمون فایده گرایی، اصالت سود )

 ("گرافایده

2) isolation (سطح متوسط 81درس ) انزوا، قرنطینه 

3) altruism ( سطح متوسط 80درس نوع دوستی، بشر دوستی) 

4) pleasure (سطح متوسط 44درس ) لذت، خوشی 

 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  4» گزینۀ  (5
 

 « تا خدمات پشتیبانی مرکز تماس است. کاریمعدناز استخراج و  متنوعدر صنایع  هاییعظیم با فعالیتاین یک مجموعه  »
 

1) initial (سطح متوسط 6درس ) اولیه، ابتدایی 

2) derivative 
به معنای  deriveلغت همچنین  –کتاب  48آزمون غیراصیل، گرفته شده، مشتق )

 (سطح متوسط آماده است. 48در درس  "نتیجه گرفتن، مشتق گرفتن"

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

4) diverse ،(سطح متوسط 001درس ) مختلف متنوع، گوناگون 
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 ختسسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ  (6
 

م که در اواسط قرن چهارده یگیرعث مرگ سیاه شده است، بیماری همهبابونیک باکنند که آیا طاعون ، محققان و نظریه پردازان بحث میتا به امروز »

 « .فرا گرفت به سرعت جهان را
 

1) violate (سطح متوسط 03درس ) کردن حرمت یب کردن، نقض 

2) seek (سطح متوسط 34درس ) کردن طلب کردن، جستجو 

3) sweep (کتاب 46آزمون ) ، به سرعت حرکت کردنجارو زدن، کنار زدن 

4) exploit ،(سطح متوسط 41درس ) استثمار کردن بهره برداری کردن 

 
 

 سختسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ  (7
 

 « کرد.داشت و فقط برای اقالم اولیه خرج می روییمیانهبا وجود اینکه خانم ویلسون زن بسیار ثروتمندی بود، او همچنان زندگی  »
 

1) obsolete (تسطح سخ 9درس ) منسوخ، از کار افتاده 

2) indifferent (سطح متوسط 1درس ) تفاوت، متوسط بی 

3) abstemious روپرهیزکار، میانه 

4) unrivaled ( از کلمۀ بی همتا، بی نظیرrival  سطح متوسط 2درس  میاد. "رقیب"به معنای) 

 
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ  (8
 

واهند. تالش شما را بخ ، مشتریان را تشویق کنید که محصولباشدخواستۀ واحد مشتریان خاص  مناسباینکه  در بازار برای محصولتان با قرار دادن »

 « .شود هیچ کس احساس خاصی نداشته باشده همه چیز برای همه باشد باعث میبرای اینک
 

1) appeal ،(سطح متوسط 06درس ) مناسب کسی بودن درخواست کردن 

2) attribute (سطح متوسط 28درس ) نسبت دادن 

3) render ،(سطح متوسط 16درس ) باعث شدن ارائه کردن 

4) reveal ،(سطح متوسط 00درس ) آشکار کردن فاش کردن 

 

 سختسطح  -صحیح است «  3» گزینۀ  (9
 

 « مستاجر اجاره کرده است، خارج شود. کند از ملکی کهدر آن مالک، مستاجر را مجبور می فرآیندی است که تخلیه »
 

1) vacancy 
به معنای  vacantسطح متوسط، کلمۀ  41درس ظرفیت خالی، جای خالی، فرصت شغلی )

 ("اشغال نشده، خالی"

2) extrication 
خالص شدن، خالص "به معنای  extricateسطح متوسط، کلمۀ  044رس دخالصی، رهایی )

 ("کردن، رها کردن

3) eviction تخلیه، اخراج 

4) refuge (سطح متوسط 42درس ) پناه، پناهگاه 

 

 ده بود:آم evictionسطح سخت، کلمۀ  81کتاب، در درس  هایدر یکی از مثال
 

The family has won a temporary reprieve from eviction. 

  بدست آورده است تییک عفو موق لیهتخخانواده برای  [آن]
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 سختسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (11
 

 « .تواند بازپرداخت بدهی خود را تامین کنداست زیرا دیگر نمیشده  ورشکستهکسب و کار  »
 

1) spurious (سطح سخت 63درس ) جعلی، قالبی، الکی 

2) insolvent (سطح سخت 60درس ) ورشکسته 

3) groundless بی پایهبی دلیل اساس،بی ، ( سطح متوسط، کلمۀ  12درسground  زمینه، زمین"به معنای") 

4) unattainable 
قابل "به معنای  attainableسطح متوسط، کلمۀ  26درس دست نیافتنی، غیر قابل دستیابی )

 (نیز معرفی شده است. un. در بخش ساخت واژگان پیشوند منفی ساز "دستیابی
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