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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 government is desperately trying to ................. public concern about the 

spread of the disease. 

 1) allay 2) resemble 3) grumble 4) spawn 

2. Since its ................. in 1968, the company has been at the forefront of computer 

development. 

 1) transition 2) execution 3) resort 4) inception  

3. He believed Stoker was about to follow the state’s recommendation and 

sentence him to 10 years fixed and 10 ................. . 

 1) indeterminate 2) significant 3) prominent 4) vast 

4. British counterterrorism officials say that the authorities there have ................. 

seven terrorist plots in the past 18 months or so. 

 1) thwarted 2) revitalized 3) permeated 4) furnished 

5. The ................. of their argument is that life cannot be explained by science. 

 1) essence 2) flame 3) cluster 4) employment 

6. Predictably, people with moderate activity levels burned somewhat more daily 

calories than ................. people did -- an extra 200 per day, on average. 

 1) intent 2) intermittent 3) sedentary 4) foundational 

7. Her attitude towards me ................. between friendship and hostility. 

 1) circumscribes 2) oscillates 3) scatters 4) emphasizes 

8. Despite the recent rally, oil markets remain oversupplied with supply 

consistently ................. demand. 

 1) prevailing 2) stunning 3) compelling 4) exceeding 

9. After 10 minutes of rebutting arguments, I should spend the next 10 minutes 

expanding upon points that are in support of my preferred ................. . 

 1) demise 2) periphery 3) perspective 4) census 

10. While King Richard was abroad, the barons had been ................. him. 

 1) teeming with  2) subscribing to  

 3) engaging in  4) intriguing against 
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Part B: Cloze Passage 

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

each space. Then mark in your answer sheet.      

Rising air pollution in the wake of the Industrial Revolution seems to be the 

explanation for a long-standing enigma in glaciology. The emission of soot from 

Europe’s proliferating factory smokestacks and steam locomotives ...(11)... why glaciers 

in the Alps began their retreat long before the climate warming ...(12)... by human 

activities kicked in. 

At its maximum in the middle of the nineteenth century, the volume of Alpine 

glaciers was at least twice ...(13)... . However, despite the glaciers' shrinking, average 

global temperatures did not rise significantly until the end of the century.  

Only after around 1970, when air quality began to improve, ...(14)... the 

dominant driver of glacier retreat in the Alps. If glaciers in the region continue to melt 

at the rate observed during the past 30 years, there is a risk ...(15)... nearly all of them 

will vanish before the end of the 21
st
 century. 

 

11. 1) explain 2) which explain 3) explains 4) which explains  

12. 1) had been caused 2) is caused 

3) causing  4) caused 

13. 1) of that is now   2) what it is now 

3) which it is now 4) it is now 

14. 1) accelerated climate warming became 

2) accelerated climate warming become 

3) did accelerated climate warming become  

4) accelerated climate warming did become  

15. 1) that 2) which 3) why 4) how  

 

 

 

 Scientific American متن برگرفته از

 
 بین زبان عمومی زیر ذره یدوجلدکتاب ارشد. با  کارشناسی کنکورو علمی دقیق  سازی شبیه

 رفته و موشکافانه بر آن مبنا نگاشته شده است. اولین کتاب در ایران که سراغ منابع اصلی کنکور
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دشوارترین آزمونهای برگزار شده در  ءاین آزمون جز

هدف اصلی آن، ذکر آخرین نکات سایت بوده است. 

 بوده است. 59برای آمادگی کامل در کنکور ارشد 

     سطح سؤال
very easy easy medium hard 

 3 7 5 0  تعداد

 

Vocabulary 

  صحیح است.« 0»گزینه   -1

 .است یماریبشیوع در مورد  یعموم یها ینگران دادنکاهش  یبرا تالشحال در  (طورجدی به) شدت بهدولت 

 شبیه بودن، همانند بودن( 2 ، آرام نمودن(نگرانی)کاهش دادن ( 1

 تخم گذاشتن، بذر چیزی را پاشیدن( 4  زدن غرنالیدن،  (3

 قرابت معنایی دارد. reduceو  alleviateلغاتی چون  با allay: لغت واژگان

 .است صحیح« 4»گزینه   -2

  بوده است. یوترتوسعه کامپ (در خط مقدمِ) پیشتازِ ،، شرکت1691در سال  )سرآغاز( ششروع فعالیتاز زمان 

 سازی / اعدام پیادهاجرا،  (2  تغییر و تحول، انتقال( 1

 سرآغاز، شروع فعالیت( 4 / چاره و توسّلمقصد گردشگری( 3

  صحیح است.« 0»گزینه   -3

}سال  11و  قطعی}زندان{  سال 11به  و او را را دنبال کند دولت یها یهتوص قصد داشت تااستوکر  بود }که{ او معتقد

 .کندمحکوم  معلق )غیرقطعی( زندان{

  ، مهمتوجه قابلبرجسته، ( 2  ، معلقغیرقطعینامعین، ( 1

 پهناور، عریض، وسیع( 4  مشهور، پرنفوذ (3

. این تست دادیدمیگزینه ساده دیگر، این تست را پاسخ  3بایستی با رد دانستید،  معنی گزینه اول را نمی که درصورتی: واژگان

 است.صحیح ، گامی مهم در رسیدن به پاسخ نادرستهای  رد گزینه. باشدمی سؤاالتساده این سری از  های تستاز جمله 

قابل  سادگی به thatدر این حالت این  استفاده کرد. that-clauseتوان از  همچون این جمله می believe: بعد از گرامر

 شود. حذف شدن است و حضور همزمان دو فعل را در جمله سبب می

 صحیح است.« 0»گزینه   -4

ماه  11در قریب به  را یستیهفت توطئه ترور ،در آنجا (مقاماتنفوذ ) مراجع ذیکه  دارنداذعان  بریتانیا یسمترور مقامات ضدِ

 .اندنموده یخنث گذشته

 ، حیات دوباره بخشیدننمودن، نوسازی کردن احیا( 2  نتیجه گذاردنخنثی کردن، بی( 1

 مبله کردن  ،تجهیز نمودن( 4  نشت کردن، منتشر شدن( 3

قابل  سادگی به thatاستفاده کرد. در این حالت این  that-clauseتوان از  ، میbelieveنیز همچون  say: بعد از گرامر

  شود. حذف شدن است و حضور همزمان دو فعل را در جمله سبب می

 صحیح است.« 0»گزینه   -5

 .یستن )تشریح( یحتوسط علم قابل توض یاست که زندگ ینا ها آن بحث )اساس( هجوهر

 شغل، استخدام( 4 گروه، خوشه، دسته( 3  شعله، زبانه (2 ، اصل، ذاتهجوهر( 1

 شود. گفته می that-clause، دهنده است ربط صرفاًو  نداردبعدی نقشی در جمله  اساساًکه  thatاین نوع عبارت پس از : به گرامر
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 صحیح است.« 3»گزینه   -6

ی }با سطوح افرادرا نسبت به  ترییشروزانه ب هاییکالر تقریباًمتوسط  ییتبا سطوح فعال یافراد(، یحتمل) حدسیقابل  طور به

 ._روز هرکالری بیشتر در  211 متوسط طور به _سوزانندمی )نشسته( فعالیرغ فعالیتی{

 ای و متناوب ، دورهبیگاه، غیرمداوموگاه (2  مصرمصمم، ( 1

 ایبنیادی، پایه( 4 حرکت، غیرفعال ، بی)!(کینَستَشَنِ( 3

، صفات مختوم less ،moreپیش از آن شاهد حضور  عمدتاًشود.  استفاده می thanدر صورت استفاده از قیاس مستقیم، از : گرامر

 لغات مشابه هستیم.یا سایر و  erبه 

 صحیح است.« 2»گزینه   -7

 ( است.متغیردر نوسان ) یو دشمن یدوست یناو نسبت به من ب)رویکرد( نگرش 

 ر بودنوسان کردن، متغین( 2  محدود کردن، احاطه شدن( 1

 نمودن، مشخص کردن تأکید( 4  پراکنده کردن، پخش کردن( 3

 ها به جنگ تست رفت. با حذف سایر گزینه رت ندانستن معنی گزینه صحیح، بایستیهم در صو سؤالدر این : واژگان

 صحیح است.« 4»گزینه   -8

)مفهوم  باقی ماندند. ازحد شیببا عرضه ، در حال رشد )فزاینده( دائماً نیاز تأمین منظور بهنفت  هایبازار یر،اخگردهمایی  رغم به

  دادند.(جمله: از آنجا که تقاضا در حال رشد بود، به تولید بیش از حد مجاز خود ادامه 

 خیلی زیاد، مفرط (4 ، جالبمتقاعدکننده (3 انگیز یرتحجذاب، ( 2 جاری، موجودشایع، ( 1

 صحیح است.« 3»گزینه   -9

که در  بسط دادن )شرح دادن( نکاتیصرف ی را بعد 11 یقهدق یستی، من باسخنانتکذیب در {استدالل} یقهدق 11از  بعد

 .نمایم ،مورد نظر من است یدگاهداز  یتحما

 پیرامون، حاشیه (2   مرگ، انحالل، اتمام( 1

 سرشماری، آمارگیری( 4  اندازدیدگاه، چشم( 3

 دار( بود، همچون: ing)اسم مصدر  present participleتوان شاهد حضور  های متعدد می در ترکیب spendبعد از : گرامر

spend time etc doing something: 

I spent an hour at the station waiting for the train. 

 صحیح است.« 4»گزینه   -11

  .اند بودهچینی دسیسهدر حال او  هیعل ها(بارونها )لُرد، خارج از کشور بود یچاردشاه رپاد درحالیکه

 نظر بودن عقیده بودن، هم هم( 2 بودن، سرشار و غنی بودن مملو( 1

 چینی کردنتوطئه کردن، دسیسه( 4 ، بکار گرفتندرگیر نمودن، شرکت کردن( 3
 

Cloze Passage 

 طبیعی اروپا همچون آلپ های یخچالنعتی بر آلودگی هوا پس از انقالب ص تأثیرات: موضوع متن

in the wake of  = پس از =in the aftermath of soot دوده = 

enigma رمز و راز= معما ،  proliferating فزاینده، در حال شکوفایی = 

smokestacks دودکش = glacier یخچال طبیعی = kick in رخ دادن، شروع شدن =  

shrinking  ،آب رفتن= کوچک شدن  retreat  =نمودن نشینی عقب 
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  صحیح است.« 3»گزینه   -11

 و پرسش مهم: سؤالباز هم 

 آیا جمله فعل دارد؟

انتخاب شود که  ای گزینهاز این رو باید . یابیم ینم، اثری از فعل whyبا بررسی کلیه لغات پیش از جای خالی و ربط دهنده 

 (4و  2صورت فعلی داشته باشد. )رد گزینه 

 است یا جمع؟باید تشخیص دهیم که فاعل جمله مفرد  3و  1اما برای انتخاب بین گزینه 

 :کنیم میجمله را ترجمه  است. of قبل از، اسم ofالیهی با  مضاف-مضاف های ترکیبهسته گروه فاعلی در 

 دهد که چرا ... های در حال افزایش و لوکوموتیوهای بخار توضیح می کارخانه های دودکشاز  انتشار دوده
را  1را نخورده و گزینه  andاست که صد البته مفرد است. امیدوارم فریب  emissionیا « انتشار»واضح است که هسته همان 

 انتخاب نکرده باشید.

 صحیح است.« 4»گزینه   -12

 .(پردازیم می whyهای موجود در آن )پس از   به بررسی جمله و ربط دهنده

لذا دیگر . باشد می kick in فعل  ایدار beforeاست. همچنین ربط دهنده  beganبرای خود دارای فعل  whyربط دهنده 

 (2و  1دار  فعل های گزینهنیازی به استفاده از فعل در جمله نیست. )رد 

شک استفاده از فعل مجهول را به دل ما خواهد انداخت. شکی که البته با معنا کردن جمله به یقین تبدیل  byاز طرفی حضور 

 شود: می

آب  رم شدنگ( کردند خیلی زودتر از اینکه آب رفتن) نشینی عقبشروع به  در آلپ}موجود{ طبیعی  های یخچالچرا اینکه ... 

 .رخ دهدانسان ایجاد شد،  های فعالیتکه توسط و هوایی 

 :که با حذف ضمیر موصولی در آن روبرو هستیم بوده است صورت بدیناصل جمله 
why glaciers in the Alps began their retreat long before the climate warming {which was} caused 

by human activities kicked in. 

  .صحیح است« 2»گزینه   -13

  :یستن ofاستفاده از نیازی به « دو برابرِ»به معنای  twiceبالفاصله پس از نکته اول این است که 
a city twice the size of Tehran {NOT twice of the size ...} 

 طهران دو برابربه وسعت شهری 
اشاره دارند.  volumeهر دو به  itو  whichدارای حشوی مشخص است.  which it is nowنکته بعدی این است که 

در بخش  جایی برای پیرمردها نیستپاسخ صحیح تست ما باشد. )رجوع شود به نکته  تواند نمی گاه هیچ ای گزینه چنین ینا

 (3)رد گزینه  بین( جلد دوم زبان عمومی زیر ذره کتاب نامه درسخودمانی انتهای 

در جمله بدون حضور ربط دهنده دیگر، شاهد حضور فعل دوم  توان نمیفعل جمله است و لذا  wasدارای فعل است. جمله این 

 ( 4بود. )رد گزینه 

 است: صورت بدینترجمه جمله 

 ، بود.است اآلنچیزی که  دو برابرطبیعی آلپی حداقل  های یخچالحجم 

 اخیر( های سالکنکور ارشد و دکتری  سؤاالت)وارونگی، مبحثی جذاب در  صحیح است.« 3»گزینه   -14

تنها منبع زبان فارسی است که ، بین ذرهجلد دوم زبان عمومی زیر دهد.  در چندین و چند حالت در جمله رخ میارونگی و

 کرده است. یواکاواین موضوع را  دقت به

 شود میشروع  only afterدر ابتدای جمله است. در اینجا جمله ما با  onlyیکی از موارد وارونگی، حضور ترکیبات خاصی از 

 .گردد میاطالق به قرارگیری فعل کمکی پیش از فاعل « وارونگی» inversionخیلی خالصه: که نوید وارونگی دارد. 

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

 .اونجا زندگی کنه خواست یمم، فهمیدم چرا اون ه بودآپارتمانش را دید ینکهبعدازاتنها 
 انتشارات نگاه دانش بین زیر ذرهزبان جلد دوم  144تا  141 تاتوضیحات بیشتر در صفح
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 .صحیح است« 0»گزینه   -15

نیز  5و  4، 3 سؤالرا در  thatاین نوع . هاست آنیکی از  riskداشته باشند.  that-clauseتوانند  برخی از اسامی پس از خود می

 است. « که»معنای  ا افزودنبدو جمله  رفِصِ م. ویژگی مهم آن، نقش نداشتن در جمله پس از خود و ربط دادنِیدید

 با آن، در این جایگاه معنایی نیست.  جایگزینی قابلهیچ کلمه دیگری  ضمناً

جود دارد ریسکی وسال اخیر ادامه دهند،  31عی در این ناحیه به ذوب شدن با نرخ مشاهده شده در طول های طبی چنانچه یخچال

 .)از بین بروند( ندشوبناپدید پیش از اتمام قرن بیست و یکم  ها آنتمام  تقریباً که

 

 

 

 بین،  های آنالین دوجلدی زبان عمومی ارشد زیر ذره خواهشمند است به جهت رایگان بودن آزمون

 ها استفاده ننمایید.  های اجتماعی و یا سایت ها را در سایر کتب، جزوات، شبکه عنوان فایل آزمون هیچ به

 ها ملغی خواهد شد. در صورت نشر این فایل در فضاهای مجازی )تلگرام و سایت و ...(، برگزاری آزمون

زادهیوسف –جهانشاهی   

ن فراهم شده است. تمام لغات جدید این آزمون برای این جدول برای لغات جدید آزمو

 خودتان را داخل این جدول نوشته و نگهداری کنید. 
 معنی لغت معنی لغت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

کلیه  95زبان عمومی کنکور ارشد  سؤاالتپاسخ تشریحی 

 ،بالفاصله پس از برگزاری کنکور هرساله رسم به، ها رشته

 قرار خواهند گرفت. GeneralEnglish.irدر سایت 

 ...را دنبال کنیدما  ،کنکوربرگزاری پس از  حتماً
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