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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. This evening’s meeting is one in which important issues would be discussed; 

your attendance is ................. 

 1) relevant 2) obligatory 3) explicit 4) didactic 

2. After a long ................. between the former husband and wife over the custody 

of the child, the court finally decided to grant the custody to the mother. 

 1) squabble 2) contradiction 3) hesitation 4) cruelty 

3. In Australia, animals are reared on crop residue. Without the animals, these 

residues would have to be ................. by other means before another crop can 

be grown-often by burning. 

 1) resorted to 2) deprived of 3) alluded to 4) disposed of 

4. Unable to ................. the tyrannical rules and regulations at the hostel, young 

Vivian thought of escaping in the dark of the night. 

 1) bear 2) scold 3) treat 4) acclaim 

5. Why do some animals, such as humans, ................. to sleep, whereas others, 

such as elephants and giraffes, stand? 

 1) set up 2) require 3) lie down 4) snore 

6. With sixteen victories in a row, the Australian cricket team was looking quite 

unassailable, but they were finally ................. at the hands of the Indians. 

 1) confront 2) dispersed 3) disregarded 4) vanquished 

7. The salesboy tried to persuade the old man to buy goods from him, but had to 

give up when the old man told him ................. that he would not buy anything 

from him. 

 1) unequivocally 2) arbitrary 3) necessarily 4) haphazardly 

8. But he had become ................. to the rush and whirr of missiles, and now paid 

no heed whatever to them. 

 1) constrained 2) inured 3) affirmed 4) rendered 

9. The judge openly associated with racist organizations; nevertheless, he showed 

no ................. in his decisions during his career. 

 1) gratitude 2) uniqueness 3) prejudice 4) dexterity 

10. I don't have any explanation for his ................. behavior at last night's party, 

though I'm sure that he is quite apologetic about it. 

 1) distinct 2) credible 3) bizarre 4) resolute 
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Vocabulary 

 جلد اول زبان عمومی ارشد زیر ذره بین چاپ انتشارات نگاه دانش است. 59شماره صفحات این بخش بر مبنای ویرایش 

  صحیح است.« 0»گزینه  -1

آمده است.  323در صفحه  3و همچنین گزینه  233در صفحه  4آمده است. گزینه ساده  204حه گزینه صحیح عینا در صف

 به معنی آموزشی و تعلیمی است. didacticلغت 

 .صحیح است« 6»گزینه  -2

 نوشته شده است: eruptکتاب و برای مثال  321صفحه عینا در  1معنی گزینه صحیح و گزینه 

Their conversations often erupted into squabbles )مشاجره( 

و پیش بینی کتاب زبان صفر بار تکرار از لغات  cruelو واژه  332در صفحه  3، صورت فعلی گزینه 303در صفحه  4گزینه 

 (. 311عمومی زیر ذره بین است که پیش از این در کنکور نیامده بود )ص

  صحیح است.« 9»گزینه  -3

 alludeو فعل  313در صفحه  4سایت آمده بود، گزینه  10عینا در آزمون  1آمده است. گزینه  343گزینه صحیح در صفحه 

  .ذکر شده بودند 432در صفحه 

 صحیح است.« 6»گزینه  -4

 مکررا در treatآمده است و لغت ساده و دبیرستانی  431در صفحه  acclaim، 222در  scold، 421در صفحه  bearفعل 

 آمده است.  (صبح پنج شنبه) 33کنکور  1و یا حتی تست مثالها و مترادف 

 صحیح است.« 3»گزینه  -5

دنبال گزینه  whereasصحبت کرده و از طرفی دیگر با حضور  standاین تست ساده تر از تمام تست های قبلی است. از سوی از 

غات در مثالهای کتاب این لو ...  require ،set upاز لغات دبیرستانی است همچون « دراز کشیدن» lie downمتضاد می گردد. 

 ذکر شده اند.

 ایستند؟ چرا بعضی حیوانات، مثل انسانها، دراز می کشن که بخوابن، در حالیکه الباقی همچون فیلها و زرافه می

 صحیح است.« 9»گزینه  -6

آمده اند و با رد گزینه ها می توانستید پاسخ  342در صفحه  3، گزینه 343صفحه در  4، گزینه 301در صفحه  1گزینه 

 شکست دادن یا درهم شکستن و مغلوب کردن است.  vanquishصحیح را انتخاب نمایید. 

 صحیح است.« 6»گزینه  -7

هم از  necessarilyآمده است و  331در صفحه  haphazard، 433در صفحه  arbitrary، 320درصفحه  equivocallyلغت 

بار در مثالهای کتاب  2 که حداقل لغات بسیار ساده دبیرستانی است و خوش شانسی این گروه، حضور اینگونه گزینه هاست

 .آمده است

 صحیح است.« 0»گزینه  -8

constrain  303در صفحه ،affirm ادف به عنوان مترconfirm .صحیح این تست قابل پاسخ با دانستن گزینه  ذکر شده است

 سخت این آزمون است که پاسخگویی به آن دشوار است. این تست بود.

 صحیح است.« 3»گزینه  -9

 ترجمه شده است: eternalدر مثال  1گزینه 

She has earned our eternal gratitude (سپاسگزاری و قدردانی) 

unique  234با صفر بار تکرار در صفحه ،prejudice  212با صفر بار تکرار در ،dexterity  آمده است. 344در صفحه 
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