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1. The racist police officer’s ……………… was to pull over the black man driving the luxury 

automobile. 

 1) admission 2) component 3) capitulation 4) inclination 

2. The restaurant will be closed soon if its owner does not ……………… with health 

department regulations. @GeneralEnglish 

 1) devote 2) comply 3) establish 4) erect 

3. When Reza and his brother heard their mother’s ……………… voice, they stopped 

throwing the ball in the house. 

 1) disobedient  2) credible 3) authoritative 4) preferable 

4. Since I had a migraine, I didn’t know whether I could ……………… the talkative old 

woman during the eleven-hour flight. 

 1) abide 2) dedicate 3) confess 4) favor  

5. Because Kamran lost only a ……………… amount of weight after using the diet drug, he 

sent the product back for a refund. 

 1) submissive 2) maverick 3) negligible 4) hasty 

6. In order to keep his sales job, Ramin must meet a ……………… each month by selling at 

least three million tomans’ worth of furniture. 

 1) overriding 2) attribute 3) disregard 4) quota 

7. Make sure to ……………… a place to meet up in case of an earthquake, so all family 

members know where to find each other. @GeneralEnglish 

 1) designate 2) ponder 3) conform 4) chase 

8. The actress is not good enough at improvisation since she lacks ……………… in movement 

and dialogue. 

 1) trait 2) emancipation 3) surrender 4) spontaneity 

9. John has a lot of customer service experience as he was a waiter ……………… to opening 

his bed and breakfast. 

 1) autonomous 2) prior 3) pliant 4) ethnic 

10. If we cannot find a donor to ……………… the library, we will not have the necessary funds 

to construct the building. @GeneralEnglish 

 1) overlook 2) endow 3) condone 4) refute 

اند  به زبان پارسیانگلیسی  زبانو پیشرفته  آموزش تخصصی های کتاب، «بین زبان عمومی زیر ذره»ب کتمجموعه 
کتاب .اند نگاشته شدهویژه تحصیالت تکمیلی که  بیان نکات  از دور بهو  ، صفر تا صدای همواره آموزش پایه ،ها رویکرد این 

 سطحی و مقطعی است. 
کنکورتنها مرجع واقعی چاپ انتشارات نگاه دانش، « بین زبان عمومی زیر ذره» 1جلد  کارشناسی ارشد و دکتری  واژگان 

که تطابق بیش از  کنکور آن  درصدی   59است  کتابادعاگواهی بر این  1951با  کتاب جدید  ست. این  زبان »به همراه 
 د.نباش نیز می EPTو  MSRT های برای آزمون ی غنیمنبع ،«بین زیر ذره دکتریعمومی 

 ب طراحی شده است. کتاین مجموعه  1از جلد  9تا  1بر اساس درس فوق آزمون 
 جهانشاهی -زاده  یوسف 
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 «4»گزینه  -1

 «الکی بگه بزنن بغل(های لوکس سوار هستند رو به کنار هدایت کنه )  پوستی که ماشین پلیس نژادپرست این بود که افراد سیاهافسر ( تمایلِ) یوسو سمت»

 ، تمایل74( صفحه 7 ، تسلیم74( صفحه 4 74( صفحه 2 741( صفحه 1

 «2»گزینه  -2

 GeneralEnglish@ «(.تبعیت نکنه)ازشون  نپذیرهشه اگه مالکش قوانین سازمان بهداشت رو  رستوران به زودی بسته می»

 ، برافراشتن72( صفحه 7 71( صفحه 4 74( صفحه 2 77( صفحه 1

 «3»گزینه  -3

  «خونه رو متوقف کردن.بازی توی  وپرو شنیدن، اونا تمادرشون ( با تحکمو  محکم) قاطعوقتی رضا و برادرش صدای »

 ، ارجح، بهتر74( صفحه 7 45( صفحه 4 74( صفحه 2 74( صفحه 1

 «1»گزینه  -4

  «.)و یا نه( کنم تحملساعته  یازده تونم پیرزن پرچونه رو در طول پروازِ دوستم که آیا می ازونجایی که من میگرن داشتم، نمی»

 74( صفحه 7 74( صفحه 4 ، تخصیص دادن77( صفحه 2 74( صفحه 1

 «3»گزینه  -5

  «.پس دادبرای گرفتن پولش  رو ، محصول)کم کرد( از دست داداز وزنش رو بعد از استفاده از داروی رژیمی  ناچیزیاز اونجایی که کامران فقط مقدار »

 44( صفحه 7 47( صفحه 4 42( صفحه 2 کن گوش ، مطیع و حرف74( صفحه 1

 «4»گزینه  -6

  «به ارزش سه میلیون تومن پر کنه. یاز طریق فروش حداقل مبلماهیانه ( رو ای سهمیه)مقدار مشخصی ش، رامین باید  واسه حفظ شغل فروشندگی»

 74( صفحه 7 44( صفحه 4 75( صفحه 2 ، برجسته و مهم47( صفحه 1

 GeneralEnglish@ «1»گزینه  -7

  «(، تا تمام اعضای خانواده بدونن کجا همدیگه رو پیدا کنن.در نظر گرفتی) اختصاص دادیمطمئن شو که محلی رو برای جمع شدن موقع زلزله »

 72( صفحه 7 74( صفحه 4 44( صفحه 2 74( صفحه 1

 «4»گزینه  -8

 از پیشو  یهوییرفتار ) ها، فاقدِ ویژگی بداهه حرکات و دیالوگ در چونکه اون خوب نیست )حاضرجوابی( گویی بازیگر خیلی توی بداهه»

   «.است( نشده ریزی برنامه

 هویی!ی، عمل 44( صفحه 7 74( صفحه 4 ، آزادسازی41( صفحه 2 75( صفحه 1

 «2»گزینه  -9

  «از افتتاح مسافرخونه خودش، خدمتکار بوده. قبلخدمت به مشتری داره چراکه اون  در باالییجان تجربه »

 71( صفحه 7 74( صفحه 4 ، مقدم، قبلی، پیشین74( صفحه 2 41( صفحه 1

 GeneralEnglish@ «2»گزینه  -11

 «ن رو نخواهیم داشت.والزم برای احداث ساختم کمک هزینهبه کتابخونه پیدا کنیم، ما وقف کردن خیـّر )واقف( برای  فردِه ـاگه ما نتونیم ی»

 45( صفحه 7 ، نادیده گرفتن47( صفحه 4 74( صفحه 2 47( صفحه 1

کتاب بارگذاری می مستقیما  های بعدی  آزمون کتاب قادر به مشاهده آن  صرفا  شود و  در صفحه پشتیبانی  دارندگان 
 آمده است.« مؤلفینمقدمه »کتاب در انتهای بخش  پشتیبانیخواهند بود. بارکد صفحه 

کنکور ارشد و دکتری: )یکبار در سال( زبانتابستان  های کالسبرنامه   ویژه 
GeneralEnglish.ir 
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