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 کتاب سومجلد بخش هایی از 

 «بین زبان عمومی زیر ذره»

 واژگانهای  تستترین پاسخ  تشریحی

 کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

 

 چاپ انتشارات نگاه دانش

 اساتید مولف:

 

 هادی جهانشاهی

 زاده بری الناز یوسف
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الناز یوسف زاده بری
هـادی جهانشـاهی

جلــد سـوم
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ویژه داوطلبان کنكور ارشد، دکتری، و آزمون های
EPT TOEFL٬ IELTS٬ TOLIMO٬ MHLE٬ MSRT  و

110یادگیری  لغت مهم و پرتكرار در  روز 2550
5000بیش از  مثال انگلیسی مهم با ترجمه فارسی
جامع ترین آموزش پیشوند، ریشه و پسوند به زبان فارسی
ویژه داوطلبان کنكور ارشد، دکتری، و آزمون های
EPT TOEFL٬ IELTS٬ TOLIMO٬ MHLE٬ MSRT  و
و به همراه آزمون های تالیفی واژگان با پاسخ تشریحی

این یک کـتاب نیست،

یک کالس درس است.

ویژه داوطلبان کنكور کارشناسی ارشد و دکتری

پاسخ کامالً تشریحی تست های واژگان زبان عمومی
10کلیه رشته ها ( سال اخیر)کنكور کارشناسی ارشد 

 سری تست واژگان تالیفی با پاسخ تشریحی-آموزشی20

 با رویكـرد تحلیلی و ذکـر مترادف تمامـی گزینه ها
کلیه رشـته ها (6 سال اخیر)و کنكور دکتــری 

به همراه تكنیك های پاسخگویی به سؤاالت درك مطلـب

Vo cab tests
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 به نام خدا

 دانشجوی گرامی

 باشـد  میکتابی که در دست دارید از مجموعه کتب آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری موسسه پژوهش 
که با همکاری انتشارات نگاه دانش به انتشار درآمده است. این مجموعه کتب با هدایت علمی و سیاسـت گـذاری   

آموزش عـالی تـدوین    مؤسساتو  ها دانشگاهو اساتید  مؤلفینمربوطه در موسسه و با کمک برترین  های دپارتمان
و معطوف به نیاز دانشجویان متقاضـی ورود بـه   . هدف موسسه از انتشار این مجموعه، ارائه منابع کارآمد شوند می

با داشـتن طـرح درسـی منسـجم و قـوی بـه همـراه         ها کتاب. از این رو سعی شده تا باشد میتحصیات تکمیلی 
تشریحی دانشجویان را از مطالعه منابع دیگر بی نیاز کنند. همچنین در راستای بهبود  های پاسخمتعدد و  های تست

 وعه، موسسه پژوهش پذیرای نظرات اصـاحی، انتقـادات و پیشـنهادات شـما از طریـق     مستمر محتوای این مجم
 .باشد میآدرس پستی دفتر مرکزی موسسه پژوهش 

همچنین موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش در راستای موفقیت متقاضیان در مسیر ورود بـه مقـاطع مختلـف    
آمـادگی درس و تسـت،    هـای  کـاس آموزشـی،   هـای  بسـته تحصیات تکمیلی انواع خدمات آموزشـی از قبیـل   

مختلـف بـه    های رشتهآزمایشی، خدمات مشاوره حضوری و ... را در  های آزمونآمادگی نکته و تست،  های کاس
بیش از صد هزار دانشـپذیر از   گذرد میسالی که از تاسیس موسسه  دوازده، و در بیش از نماید میدانشپذیران ارائه 

شماری از ایشان در مجامع که موفقیت تعداد بی اند بردهراه رسیدن به اهداف خود بهره  خدمات مختلف موسسه در
 در سایت مجموعـه بـه آدرس   توانید میرا  تر بیش. اطاعات باشد میعلمی و کاری باعث افتخار موسسه پژوهش 

pazhuhesh.org .مشاهده نمایید 

 با تشکر
 موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش
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مقــدمه

پاسخ سواالت واژگان کنكور ارشد

86کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

1

3

7

73

71

تكنیك های پاسخ به سؤاالت درك مطلب 5325

بیست سری تست تألیفی واژگان 29

8797کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

88121کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

89145کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

90165کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

91185کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

92205کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

93227کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

94247کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

95271کنكور کارشناسی ارشد کلیه رشته ها 

پاسخ سواالت واژگان کنكور دکتری

1390287کنكور دکتـری کلیه رشته ها سال 

285

1391290کنكور دکتـری کلیه رشته ها سال 

1392297کنكور دکتـری کلیه رشته ها سال 

1393303کنكور دکتـری کلیه رشته ها سال 

1394310کنكور دکتـری کلیه رشته ها سال 

1395317کنكور دکتـری کلیه رشته ها سال 
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ماحصل تاشی گسترده بوده و با هدف تحلیل منطقی و « بین زبان عمومی زیر ذره»های سری  کتاب
ها در مقاطع تحصیات تکمیلی داخل و خارج کشور  نگرشی نو به درس زبان عمومیِ مشترک میان کلیه رشته

 گردیده است.ارائه 
 است: چهار جلداین کتاب مشتمل بر 

ترین  جامع»و « شناسی و آموزش صحیح یادگیری واژگان ریشه»آن شامل دو زیر بخش اصلی  جلد اول
 باشد. می« شده بندی های طبقه راهنمای واژگان مهم و پرتکرار در زبان انگلیسی به همراه تست

های زبان عمومی ارشد کلیه تشریحی کلوزتست کاماًسخ پا»آن نیز، شامل سه زیر بخش اصلی  جلد دوم
و « بررسی کامل دستور زبان انگلیسی به همراه نکات ضروری»، «31تا  73ها از سال  ها و گرایش رشته

 باشد.می« صورت کلوزتست( از قواعد مهم و پرکاربرد زبان انگلیسی )به تألیفیهای منتخب و  آزمون»
ها از  ها و گرایش های واژگان زبان عمومی ارشد کلیه رشته تشریحی تست کاماًپاسخ »شامل جلد سوم 

دهی  های پاسخ آموزش تکنیک»و « 31تا  31ها از سال  های واژگان دکتری کلیه رشته تست»، «31تا  73سال 
 باشد. می« به سؤاات متون تخصصی )درک مطلب(

تشریحی به تمامی  کاماًت و عاوه بر پاسخ ویژه کنکور دکتری نگاشته شده اس چهارمین جلددر نهایت، 
 سؤااتهای پاسخ به  سال اخیر، به آموزش جامع گرامر، واژگان و همچنین تکنیک 7کنکور دکتری  سؤاات

 درک مطلب پرداخته است.
 این کتبی با ارشد و دکتری، عمومی زبان زمینه در تاکنون که است آن تحقیقاتی وجه کتب این مزیت ترین مهم

 این دادیم، قرار خود العین رأس مجموعه کتب این نوشتن در که اهدافی دیگر از است. یکی نشده نگاشته ریزبینی
 :بود معروف جمله

 «.بجای آنکه چندین کتاب بخوانید، یک کتاب را چندین بار مطالعه کنید»
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 چگونه کتاب را مطالعه کنیم؟
 بستگی به فاصله شما تا کنکور ارشد یا دکتری دارد: سؤالپاسخ این 

شروع کنید.  تألیفیهای  از تست حتماًشود  تا کنکور خود دارید، توصیه می زمانماه  6چنانچه بیش از  .0
 نهایتاًکه داوطلب کدام دسته هستید( رفته و  های ارشد یا دکتری )برحسب این سپس سراغ تست

 های باقیمانده را پاسخ دهید. تست

ارشد یا دکتری )برحسب  سؤااتشود ابتدا از  کمتری تا کنکور دارند، توصیه می زمانبرای کسانی که  .0
در صورت باقیماندن  نهایتاًو  تألیفیکه داوطلب کدام دسته هستید( شروع نموده و سپس سراغ تست  این

 سراغ دسته باقیمانده بروید.  ،زمان

کمتر از یک  مثاً_)اگر زمان خیلی اندکی در اختیار دارید  پاسخ دهید 31به سمت  73از سال  حتماًرا  ها تست
 .(زنی کنید به عقب تست 31از این روند را بر عکس کرده و  _ماه

درک مطلب زبان تخصصی ارشد یا زبان عمومی دکتری  سؤااتهای پاسخ به  در فصل آخر کتاب، تکنیک
کنیم تنها زمانی سراغ متون تخصصی بروید که به حداقل دانش واژگان و گرامر  . توصیه میگنجانده شده است

 اندکی قادر به پاسخگویی و درک متون زبان باشید. زمان مدتاید. این امر سبب خواهد شد که در  دست یافته

 چه تغییراتی تا چاپ آتی مدنظر است؟
در خواهد پرداخت. ارشد و دکتری جدید کنکور  های تستدر چاپ جدید خود به افزودن  هرسالهاین کتاب 

مطالعه نموده و  یک به یکل کتاب را وفصدیباچه  حتماًطالعه صحیح مطالب، ، جهت مکنیم می خاطرنشانپایان 
 سپس اقدام به خواندن آن بخش نمایید.

مرتبط  سؤالانتقادات، پیشنهادات و یا هر و منابع بیشتر،  سؤااتعاوه بر دانلود توانید شما همراهان عزیز می
یا از و   GeneralEnglish.ir سایت رسمی این کتاب به آدرسبا زبان انگلیسی خود را با مراجعه به وب

 با ما در میان بگذارید. GeneralEnglish.ir @ gmail.com آدرس طریق ارسال ایمیل به

 روزِ بهتوانید متون  می Telegram.me/GeneralEnglishدر کانال تلگرامی ما به آدرس 
در این کانال عضو شده و مطالب و  حتماًدانلود نمایید.  رایگان بههای گرامر و واژگان را  و تست شده ترجمه

های مرتبط با کتاب را دنبال کنید. همچنین آموزش تصویری واژگان پرتکرار کنکور نیز در اینستاگرام  پشتیبانی
 خواهد بود. دسترسی قابل Instagram.com/GeneralEnglishه به آدرس مجموع

دانیم از جناب آقای دکتر مجید ایوزیان که در طول مراحل گردآوری این کتاب  در پایان، وظیفه خود می
بیشترین نیاز به روحیه جهت ادامه دادن این کار تحقیقاتی داشتیم، از هیچ کمکی  که زمانیهمراهمان بودند و 

دریغ ننمودند، تشکر نماییم. همچنین سپاس از مدیریت انتشارات نگاه دانش، جناب آقای محمودیان، که با 
 اند. دهاعتمادشان به این کتاب، فصلی نو در آموزش زبان انگلیسی ویژه دانشجویان تحصیات تکمیلی گشو

 مان را مدیونشانیم. و این کتاب، تقدیم به لبخند کوچکی از پدر و مادر عزیزمان که تمام داشته

 هادی جهانشاهی - زاده برّی الناز یوسف
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. زنی واژگان است نهایی و یا حتی شروع مطالعه تستبندی  جمع ،این بخش های تستهدف از 
حاوی نکات گرامری و واژگانی بسیار مهمی است. این و بوده تشریحی  ها کاماً های این تست پاسخ
زنی واژگان، عالی  تست برای افرادی که زمان زیادی در دسترس دارند، به عنوان نقطه شروع بخش

، منبعی هستندشده کنکور ارشد و دکتری  سازی های شبیه تست مندخواهد بود و برای افرادی که نیاز
 غنی است.

ها  از منابع مهمی که پیش از این سابقه طراحی سؤال از آنو  بودهتالیفی سؤاات تمامی این 
در تا  ایم بر آن داشتهسعی وجود داشته، برگزیده و جهت تثبیت لغات در ذهن شما ارائه شده است. 

. صورت بگیردهای کنکور ارشد و دکتری  گزینهاغلب ها، مروری جامع بر  های این تست گزینهطراحی 
ها در کنکورهای آتی نیز وجود دارد و  رند که شانس مطرح شدنِ آنهایی وجود دا همچنین گزینه

 ست.ها ما یادگیری تمامی آنتوصیه 
لغات جدید و بعضاً سخت نیز آورده شده تا خواننده کتاب به این درک  ،در این مجموعه تست

از پیش برسد که الزامی ندارد با خواندن این کتاب جامع، تمام لغاتی را که در کنکور خواهد دید 
در ها  فراگرفته باشد. بدیهی است که هر آزمون تلفیقی است از لغات نو و لغاتی که پیش از این با آن

 ایم. برخورد کردهمنابع مختلف 
 ای رایگان حتماً به سایت رسمی کتابهای بیشتر و آزمونهای دورهجهت مشاهده تست

(GeneralEnglish.ir.سر بزنید )

Telegram.me/GeneralEnglish

http://generalenglish.ir/
http://generalenglish.ir/
https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA


 

 

  

 
 
 
 
 

 22 لیفـی و منتخـب أسواات ت

Vocabulary Test 1 

1- There are benefits to having those with disabilities being included in the 

community rather than living and working in ................ settings. 

1) squandered 2) segregated 3) extoled 4) coaxed 

2- Canada and the European Union are to sign a long-delayed landmark 

trade deal at a ................ in Brussels on Thursday. 

1)  solidarity 2) mediation 3) summit 4) facet 

3- Students who are noisy and ................ should be grouped together and 

taught separately. 

1) disobedient 2) affirmative 3) illicit 4) immutable 

4- The cinemagoers ................ the long queues by buying tickets over the 

internet earlier in the day. 

1) circumvented 2) classified 3) stalked 4) snored 

5- There is a widespread but wrong belief that the ................ in the health 

service are due to a lack of resources. 

1) sovereignties 2) homogeneities 3) ornaments 4) deficiencies 

6- John was so academically ................ that by the time he was 11 years old, 

he was already in the ninth grade. 

1) detrimental 2) precocious 3) unbearable 4) sluggish 

7- The investigation ................ evidence of a large-scale illegal trade in wild 

birds. 

1) uncovered 2) evaded 3) knitted 4) descended 

8- ................ are known to cause anemia in some people; however, most 

anemic people live in regions where they are not regularly used. 

1) Hails 2) Pesticides 3) Repudiations 4) Pestilences 

9- There's no ................ reason for prescribing this medication to a child. 

1) versatile 2) incredible 3) legitimate 4) sullen 

10- Their efforts to convince Navidkia not to retire were ................; 

eventually he left the team. 

1) contiguous 2) metamorphosed 3) omnipotent 4) futile 
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 نـبی زبان عمومی زیر ذره  22

 «2»گزینه  -0

کارگرفته شوند و حضور فعال شده باشند )بهجامعه هایی )افراد ناتوان(، جزئی از یتبا معلولکه افرادی  یایی وجود داردمزا
 کنند. و کار یزندگ شده( یکتفکجداگانه )هایی قرارگاهدر )بجای اینکه(  نسبت به اینکه داشته باشند(

 ( راضی شده، ترغیب شده4 شده یشستاشده،  ینتحس( 6 شده یکتفکشده، جدا( 0 ، هدررفتهشدهتلف( 0
 ی پرکاربرد است. هاساختاراز جمله رسد اما  گرچه در ظاهر کمی عجیب می benefit to doing ساختار گرامر:
 دقت کنید. ازآن پسو همچنین ساختار موازی  rather than ترجمهبه  گرامر:

 «9»گزینه  -2

در بروکسل  نشستیدر  یبا تأخیری طوان تاریخی )مهم و برجسته( یقرارداد تجار امضای یک حالدر اروپا  یهکانادا و اتحاد
 هستند. در روز پنجشنبه

  یانیپادرم یانجیگری،وساطت، م( 0 یاسیس یکدستیاتحاد،  ،رأیی هم( 0
 ظاهر، بخش یژگی،جنبه، و( 4 قله، نقطه اوج ،جلسه و نشست مهم( 6

معانی و کارکردهای مختلفی دارد. یکی از کارکردهای آن که در اینجا شاهدش  be to do somethingساختار  گرامر:
 هستیم، بیان تصمیمی است که در آینده رخ خواهد داد.

 شده قله و نقطه اوج هستیم. یدهشنمعنی بیشتر  جز به summitدر اینجا شاهد یکی از معانی مهم  ان:گواژ

 «0»گزینه  -9

طور جداگانه آموزش داده و به شده دادهدر یک گروه قرار باهم  یستیهستند با )یاغی( سرکشا و که پرسروصد یآموزان دانش
 د.نشو

  کننده موافق، مثبت، تصدیق ( )پاسخ(0  یاغیسرکش، نافرمان، ( 0
 ثابت ییرناپذیر،تغ( 4  نامشروع، قاچاق یرقانونی،غ( 6
 «0»گزینه  -4

 یقها از طر بلیت یدنخررا با  ی }سینما{طوان یهاصفرن تا فیلم ببینن( بینان )کسانی که همیشه به سینما میفیلم
 .!(دررفتنهای طوانی یجورایی  )یعنی از این صف زدند دورروز  ساعات اولیهدر  ینترنتا

  کردن یبندکردن، رده یبندطبقه( 0 دور زدن، فرار کردن، طفره رفتن( 0
 خروپف کردن، خُر خُر کردن (4 کشتن یاگرفتن  یبرا یزیدنبال کردن چ( 6
 «4»گزینه  -5

 .استمنابع  کمبودِ دلیلهب یخدمات بهداشت های( های )نقصانکمبودکه غلطی وجود دارد اما  شایعباور  یک

  یهمسان ی،همانند شکلی، ( یک0 یخودمختار استقال و یت،حاکم سلطه و( 0
 نقص ی،کاستکمبود، فقدان، ( 4 یو دکور ینیتزئ یلوسا ین،دکور، تزئ( 6

از مترادف یک لغت در قسمت واژگان نزدیک به صفر است اما شانس دیدن مترادف یا لغتی  سؤال شدن مطرحشانس  ان:گواژ
است، راه  deficiencyکه از همان دایره معنایی  lack ofمشابه با گزینه صحیح در یک جمله بسیار بااست. در اینجا حضور 

 کند. شده، ساده می یدهدهای کمتر  بین گزینهرا برای انتخاب گزینه صحیح در 
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 24 لیفـی و منتخـب أسواات ت
 «2»گزینه  -6

در همون موقع او  سالش بود، 00موقعی که بود که  فعال )باهوش و بااستعداد( پیشقدری به یکآکادم به لحاظ« جان»
 کاس نهم بود.

 فعال، باهوش، بااستعداد ( پیش0  ، مضر، مخربآور یانز( 0
 تنبل، سست، منفعلحال،  یب( 4  تحمل یرقابلغ( 6

)پیش از( آشنا هستید، خاقیت به خرج  preرد گزینه تست را بزنید و اگر با پیشوند شیوه  بااگر سایر لغات را بلد هستید،  :واژگان
 دهید و از ادامه جمله که نشان از رخ دادن زودهنگام )پیش از موعد( چیزی است، گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 «0»گزینه  -7

فاش را  یپرندگان وحشزمینه بزرگ در  یاسدر مق یقانونیرتجارت غیک از  شواهدی تحقیق )تجسس و بازرسی(،}این{ 
 .نمود )برما ساخت(

  بار نرفتن، سرباززدن یرطفره رفتن، ز( 0  فاش نمودن، برما کردن( 0
 آمدن، فرود آمدن یینپا( 4 {استخوان}جوش خوردن یوستن،بافتن، به هم پ( 6
 «2»گزینه  -8

خون در کم مردمِبیشتر حال،  ؛ بااینشوندشناخته می از افراد یدر برخ یخونکم یجاد{اعلل } }بعنوان{ )سموم( هاکشآفت
 .یرندگنمیمورداستفاده قرار  طور منظم به هاست(کشها )=منظور آفت آن اجکنند که در آنیم یزندگ یمناطق

 ( بیماری، مرض واگیر4 پذیرش، انکار( رد، عدم 6 سَم، مواد کشنده آفات( 0 ( تگرگ0
 جوری ترجمه کنید: ینانید تو را بلد نیستید مهم نیست. می anemicو  anemiaریشه  حتی اگر معنی دو لغت هم :واژگان

 دارن ... Xمی شه، اگر افرادی که  Xکش سببِ  آفت
 رو نبازید.  هیچ تأثیری نداره و سریع خودتون ،دونستن یا ندونستن اینکه اسم بیماری چیه

هست!  0گزینه « استفاده بشه»تونه  ، و تنها گزینه که میthey are not regularly usedگه:  در انتهای متن می :واژگان
بین  یری نیستن!! به همه اجزای جمله با ذرهکارگ بهو  استفاده قابل« بیماری واگیر»و « رد و انکار»و « تگرگ»ها مثه  سایر گزینه

 د.خودتون حساس شی
  to cause... are known میاد: toبعد از فعل مجهول اگه بخواد فعل دومی بیاد، بصورت مصدر با  گرامر:

 «9»گزینه  -3

 .وجود نداردکودک  یکدارو به  ینا یزتجو یبرا منطقی )موجهی( یلدل یچه

  العاده خارق ی،باورنکردن( 0 کاره، منعطفپذیر، همه( تطبیق0
 ( عبوس، بداخاق4 و مشروع، درست و بر حق یقانون موجه و منطقی،( 6

 دار( ظاهر بشه.ing) gerundصورت  اضافه اگه بخوایم فعلی داشته باشیم، باید به بعد از حرف گرامر:

 «4»گزینه  -01

 را ترک کرد. یماو ت یتدرنها؛ بود یهودهب شودبازنشسته نبه اینکه  «نویدکیا»کردن  متقاعد یبرا ها آن هایتاش

  شده دگرگون، شده دادهییر شکل تغ( 0  مرز هم یک،نزدمجاور،  (0
 ثمر( بیهوده، بی4 قادر یزی،توانمند به انجام هرچ( 6

)فییـوتـِل( یعنی  futileدر خوندن واژگان دقیق باشید.  حتماًنخونده باشید!  fertileرو امیدوارم  futileلغت  واژگان:
fruitless نتیجه و  ثمر و بی یا بیfertile  فـِرْتـِل( یعنی(fruitful  یز و ...(.حاصلخ) مثمر ثمریا اثربخش و 
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... 

و  این صفحات طبق هماهنگی با ناشر محترم
 مولفین آنحقوق احترام به 

 انتشارات نگاه دانش
 حذف شده است.

جهت دسترسی به تمام محتویات کتاب، 
 آن را خریداری نمایید.توانید  می

... 
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 تا 6831از سال کنکور کارشناسی ارشد زبان عمومی  سؤااتدوره  «شصت و دو»در این بخش به 
و  سؤاات، تحلیل آنبوده و عاوه بر  آموزشی-تشریحی کاماً ها پاسخاین پاسخ داده شده است.  6831

 شده است.عنوان در کشور نیز برای اولین بار  سؤااتطراحان برای  مورداستفادهذکر منبع 
در طی  ،کارشناسی ارشدکنکور  سؤااتطراحی روند با  موضوع به شما کمک خواهد نمود تا این

تمامی  لتست اوّ 61معمول میان دانشجویان، پیرامون  های سردرگمیآشنا شده و از  ها سالاین 
 رها شوید. ها رشته

نیز آورده شده تا انگلیسی آن ، عاوه بر ترجمه کامل، مترادفات ها گزینهلغات موجود در  کلیهبرای 
 معانی اصلی آن یاد بگیرید. با کهبلکلمات را نه با مترادف فارسی 

تشریحی، به داوطلبان عزیز کمک  کاماً های پاسخکامل و با ارائه  چنین این ای مجموعه آوری جمع
 بسیاری را تمرین نمایند. سؤااتنمونه  ،واحد ای مجموعهدر قالب تا خواهد نمود 

کتاب را  فصل دوماین منابع الگوی ما بودند تا به منابعی که برای هر تست ذکر شده دقت نمایید. 
جلد اول این مجموعه آمده که در  متعددی های مثال و مشابه سؤااتطراحی  .قرار دهیمبر این مبنا 

  .خواهد نمود تر ساده، مهم و پرکاربردمعانی لغات را در قالب جماتی یادگیری ، است
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  مطالعه نمود؟ بایست میرا  ها رشتهچرا پاسخ زبان عمومی سایر 
از مشابهت بسیاری همگن بوده و  کاماًآزمونی  های نوبتو تمامی  ها گروهتمامی  سؤاات

که در سال  ای کلمهیافت که برای مثال گزینه و  درخواهید سؤااتبرخوردارند. با پاسخگویی به 
حتی گروه مهندسی عمران بود.  سؤالمشخصی برای گروه مدیریت طرح شده بود، دو سال بعد مورد 

آن سال با معانی مختلف تکرار شده  آزمونیِ های نوبتخاص در تمام  ای کلمهبوده که  هایی سالدر 
 است.

سبب ارتقای دامنه ر مکرّمرور و این  دهد مینشان را  ها گروهسایر  سؤاات اهمیت مطالعه ها این
 آتی خواهد بود. های سالکنکور  سؤااتبرای پاسخگویی به لغات شما 

 چگونه این بخش را مطالعه نماییم؟ 

سال به سال دشوارتر شده است و  ،لغات سؤااتشروع نمایید.  31از سال  مطالعهاین بخش را با 
گرامر  های تستشامل  31سال  سؤااتتر آشنا خواهید شد. همچنین های سختبا تست گام به گامشما 
 تست اولیه به کلّی کنار گذاشته شده است. 61اخیر از میان  های سالکه در  باشد مینیز 

یرا ممکن است همان گزینه در سال نیستند نیز دقت نمایید ز سؤالکه پاسخ  هایی گزینهبه  حتماً
خود اجتناب  آزمونیِ گروهِ سؤااتبه  ،صرف از پاسخگوییِمطرح شده باشد. بعنوان گزینه اصلی دیگری 

هیچ  سؤااتِارزش و اولویت چراکه  ،داشته باشید ها گروهتمامی  سؤااتنمایید و دید یکسانی را به 
 نیست. ها گروهبااتر از سایر  ،گروه آزمایشی

شروع کرده و با  35عه این بخش را از سال مطال، مانده باقیاگر زمان کمی تا کنکور شما 
 نمایید. زنی تست 35تا  86اینصورت، به ترتیب از سال  غیر در به پایان رسانید. 86سال 

آتی، سال به سال به این بخش از  های چاپآزمونی در  های نوبتتمامی  سؤااتشایان ذکر است که 
 خواهد گردید. روز بهکنکورها  سؤااتو پاسخ  کتاب افزوده خواهد شد
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 35 3/01/58-چهارشنبه   صبح
 (0017مجموعه آمار ) -( 0064)حسابداری  -( 0037مجموعه مهندسی مکانیک ) -( 0040مجموعه مدیریت )

 (0016مجموعه شیمی ) -( 0010) شناسی زمینمجموعه  -( 0013و علوم ورزشی ) بدنی تربیتمجموعه 
 

1. Symptoms of the illness include a high temperature and a(n) ……… dry 

cough. 

1) effective 2) persistent 3) respected 4) considerate 

2. You can protect the floor with ………sheets of newspaper if you want to 

paint the walls. 

1) mediating 2) restricting 3) overlapping 4) approaching 

3. Modern examples of this type of weaving for Persian carpets in the region 

show little ……… from traditional patterns. 

1) deviation 2) relevance 3) application 4) permanence 

4. The road ……… the highway a mile from here – you can’t miss the signs 
for it. 

1) intersects 2) interferes 3) intervenes 4) intercepts 

5. The love and support of his family ……… him during his time in prison 
and made him feel less desperate there. 

1) resolved 2) sustained 3) assumed 4) determined 

6. Anita had a(n) ……… arrangement with her brother – each would take 

care of the other’s children if the need arose. 

1) adjacent 2) coherent 3) analogous 4) reciprocal 

7. Despite some doubts by the experts, the ……… of this painting to 

Rembrandt had never been questioned. 

1) attribution 2) simulation 3) association 4) specification 

8. You had better not ……… the car unlocked in this area – not even for a 

minute. 

1) left 2) leave 3) to leave 4) leaving 

9. He is studying mathematics so as ……… for higher salary. 

1) to qualify 2) qualifying 3) qualification 4) he qualifies 

10.  No sooner had he drunk the coffee ……… he began to feel drowsy. 

1) that 2) when 3) than 4) which 

Telegram.me/GeneralEnglish

http://generalenglish.ir/
http://generalenglish.ir/
https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA


 

 

 

 

 

 

 
 نـبی زبان عمومی زیر ذره  32

 برگرفته از دیکشنری کمبریج « 2»گزینه  -0

 .است )مداوم( مزمنبیماری شامل درجه تب باا و سرفه خشک  عائم
 Successful, potent Effective ، مفیدمؤثر، اکار (0
 Chronic Persistent مداوممزمن،  (0
 Honorable Respected احترام قابلمحترم،  (6
 Thoughtful Considerate ، محتاطباماحظه (4
 «9»گزینه  -2

محافظت کنید  روی هم افتاده روزنامه های ورقرا با  {زمین}کف  توانید میدیوارها را رنگ بزنید،  خواهید میاگر شما 
 .)بپوشانید(

 Intervene Mediate وساطت کردنکردن، گری میانجی (0

 Confine Restrict منحصر کردن، محدود کردن (0
 Extend over, cover a part of Overlap داشتن همپوشانی افتادن، هم روی (6
 Move toward Approach رسیدن، نزدیک شدن (4
 «0»گزینه  -9

 .دهد میکمی از الگوهای سنتی نشان  (تفاوت)انحراف ایرانی در این منطقه،  های فرشمدرن از این نوع بافت در  های نمونه
 Divergence, digression Deviation انحراف، کج روی، تفاوت (0
 Relatedness, connectedness Relevance انسجام پیوستگی، ارتباط، (0
 Request, appeal, utilization Application کاربرد خواسته، درخواست، (6
 Stability Permanence پایداری، ثبات، دوام (4
 «0»گزینه  -4

 )نبینید( آن را از دست بدهید (تابلوهای راهنمای)ممکن نیست عائم شما  ؛کند میقطع جاده در یک مایلی اینجا، بزرگراه را 
 . زدن که غیرممکنه که کسی متوجهشون نشه!( باره یندراجا انقدر تابلوی راهنمایی  )=همه

 Cross Intersect )از وسط( قطع کردن، تقسیم کردن (0
 Impede, obstruct, disturb Interfere دخالت کردن، مزاحم شدن (0
 Intercede Intervene کردن یانیپادرممداخله کردن،  (6
 Stop Intercept حائل شدنجلو کسی را گرفتن،  (4
 « 2»گزینه  -5

 .و باعث شد در آنجا کمتر احساس ناامیدی بکند نگه داشتبودنش ، او را در دوران زندان اش خانوادهعشق و حمایت 

 Settle Resolve حل کردن، رفع کردن (0
 Bear, maintain, undergo Sustain ، حفظ کردن، تحمل کردنداشتن نگه (0
 Presume, surmise Assume حدس زدنفرض کردن،  (6
 Decide Determine تصمیم گرفتن، مصمم شدن (4
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 33 3/01/58-چهارشنبه   صبح

 برگرفته از دیکشنری آکسفورد « 4»گزینه  -6

  یکدیگر مراقبت خواهند کرد.   های بچهنیاز از  در صورت بروزِ هرکدام ؛با برادرش داشت ای دوطرفهآنیتا قول و قرار 
 Adjoining Adjacent ، مجاورجوار هم (0
 Logical Coherent ارتباط منطقی، منسجمدارای  (0
 Comparable, parallel Analogous همانند متشابه،، قابل قیاس (6
 Mutual, requited Reciprocal (شما کار) مقابلِ در دوطرفه، متقابل، (4
 « 0»گزینه  -7

گرفته نشده قرار  سؤالاین نقاشی به رامبراند هرگز مورد  دادنِ نسبتکارشناسان، از سوی  تردیدهابرخی از شک و  رغم به
 . بود
 Allocation Attribution دادن تخصیص، نسبت (0
 A model for teaching & testing Simulation سازی شبیه (0
 Relationship Association ارتباط، پیوستگی (6
 Identification Specification مشخصه، معیار، ویژگی (4
 « 2»گزینه  -8

 . حتی برای چند دقیقه ،رها نکنیبهتر است شما ماشین را قفل نشده )باز( در این مکان 
 set of leave ترک کردن، دست کشیدن

  :مربوط به قاعده بهبا توجه نکته had better  وwould rather  ید.آ ساده می صورت بهفعل  ها این یهردوبعد از 
 )رجوع به جلد دوم و افعال کمکی(

 « 0»گزینه  -3

 .باشد)دریافت( حقوق باا  واجد شرایطتا حال تحصیل در رشته ریاضیات است او در 
 Be eligible To qualify شایستگی پیدا کردن، واجد شرایط شدن

  :به هبا توجه به قاعده مربوطنکته so as to do something فعل بعد از  بایستیso as  حالتto be .بیاید  

so as to  معادلin order to .بیان علت موضوعی( است( 

 « 9»گزینه  -01

 اش را نخورده بود که بافاصله )شروع به( احساس خستگی کرد.  او هنوز قهوه
 اش را نوشید، احساس خستگی به او دست داد. آنکه قهوه محض به  یا
  :قاعده مربوط به نکتهno sooner … than …  است و  به معنای انجام گرفتن کاری است که تقریباً بافاصله

 دهد. بعد از کار دیگر رخ می

  :به  هبا توجه به قاعده مربوطنکتهno sooner … than … در صورت استفاده ازno sooner  ،پیش از فاعل
 (بین ذرهزیر  زبان عمومی پدیده وارونگی اتفاق خواهد افتاد. )رجوع شود به جلد دوم

No sooner had he drunk the coffee than he began to feel drowsy. 
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 نـبی زبان عمومی زیر ذره  33

  (0010) مجموعه زبان و ادبیات فارسی -( 0076،0074مهندسی نساجی ) -( 0036،0034مهندسی عمران )
 (0061) الملل بینعلوم سیاسی و روابط و گروه ( 0014مجموعه فیزیک ) -(0003مجموعه حقوق )

 
1. She ……… several famous experts to back up her argument: we can 

learn a foreign language well even in old age. 

1) attributed 2) derived 3) invoked 4) deviated 

2. Even though she knew she was wrong, she was ……… to openly admit it. 

1) variable 2) reluctant 3) disobedient 4) submissive 

3. Sleep has often been thought of as being in some way……… to death. 

1) alike 2) compatible 3) analogous 4) comparative 

4. Some institutions still have a strong ……… against women and employ 

them if they are forced to. 

1) bias 2) restraint 3) morality 4) inclination 

5. Historians are obviously not happy with the present strict rules on the 

……… of official information on the Cold War. 

1) relief 2) reign 3) release 4) restraint 

6. The skilled use of make-up in films is essential to ……… the actors’ best 
features and makes them more attractive. 

1) occur 2) attain 3) encounter 4) enhance 

7. I’ve made quite a lot of last-minute ……… to the article: I think it’s now 
ready for publication in the newspaper. 

1) assembly 2) complement 3) constitution 4) amendment 

8. It’s no use ……… John; I don’t think he’ll have the time to help us. 

1) to ask 2) asking 3) she asks 4) for asking 

9. ……… I sympathize with your point of view, I cannot accept it. 

 1) While 2) Despite 3) However 4) Nevertheless 

10. The people ……… were excellent at reading maps. 

1) I was traveling with 2) whom I was traveling  

3) I was traveling with them 4) that I was traveling with them 
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... 

و  این صفحات طبق هماهنگی با ناشر محترم
 مولفین آنحقوق احترام به 

 انتشارات نگاه دانش
 حذف شده است.

جهت دسترسی به تمام محتویات کتاب، 
 آن را خریداری نمایید.توانید  می

... 
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 255 01/00/39 -شنبه  پنج صبح
 (0610طراحی شهری ) -( 0611ای ) ریزی شهری و منطقهبرنامه - (0047مجموعه مدیریت اجرایی )

 (0013مجموعه علوم کامپیوتر ) - (0073مهندسی هوافضا ) -( 0034مجموعه ایمنی صنعتی ) - (0011مهندسی پلیمر )مجموعه 
 ،0067 ،0007 ،0001 ،0003 ،0016)آزمونی  های گروهو  (0030مدیریت در سوانح طبیعی ) - (0006) 0مجموعه علوم تربیتی 

0067، 0601، 0063، 0041، 0043، 0010، 0011، 0006، 0004، 0001، 0003، 0007، 0003، 0007، 0013،0033، 0076، 
0071 ،0073، 0077، 0077، 0031 ،0073 ،0030، 0616، 0036، 0600، 0604، 0606، 0604، 0613، 0601 ،0603، 0607، 

0613، 0630، 0630، 0636، 0110، 0114، 0111، 0113، 0117، 0101، 0110) 
 

1- Before you ……… to the next question, you should take some time to 

make sure you're happy with your answers so far. 

1) prescribe 2) precede 3) proceed 4) preface 

2- My first day of babysitting was an absolute ………; the kids spilled food 

all over the kitchen and they wouldn't listen to anything I had to say. 

1) invasion 2) enigma 3) condemnation 4) fiasco 

3- We were very unhappy with the ……… way the moving company tossed 

our boxes into our new house. 

1) haphazard 2) impatient 3) initial 4) neutral 

4- The author used ……… when he said the dog was "as big as a house". 

1) shortsightedness 2) hyperbole 3) precision 4) pretension 

5- I never thought you would get so upset about such a ……… matter. 

1) contradictory 2) consistent 3) colloquial 4) trivial 

6- The police wondered about the man's ……… for committing the crime. 

1) inhibition 2) motive 3) impact 4) inspiration 

7- While most club members have agreed with the decision, I expect Ricky 

to ……… forcibly. 

1) dissent 2) vanish 3) avoid 4) abate 

8- "It is my firm ……… " said the candidate, "that family farms must 

receive government help". 

1) speculation 2) safeguard 3) conviction 4) deprivation 

9- You'll have a better chance of finding that unusual word if you look it up 

in a/an ……… dictionary. 

1) skilled 2) publicized 3) cultured 4) unabridged 

10- Because the hikers planned to reunite at 4:00 P.M., they paused to ……… 
their watches. 

1) illuminate 2) reinforce 3) synchronize 4) chronicle 
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 بیـن زبان عمومی زیر ذره  252

 

 « 9»گزینه  -0

تا مطمئن شوید که  تامقداری زمان بگذارید )صبر کنید(  بایستیشما ، ید )ادامه دهید(وبربعدی  سؤالقبل از اینکه شما به 
 .هستیدراضی )خوشحال( خود  هایپاسخاز  اینجا

 Advise Prescribe دادن پیشنهاد نوشتن، دارو نسخه (0
 Go ahead Precede از بودن داشتن، پیش تقدم (0
 Continue Proceed دادن ادامه رفتن، پیش (6
 Precede, introduce Preface آغاز کردن (4
 Express Review Guidesبرگرفته از کتاب  «4»گزینه  -2

اسر آشپزخانه تسر را غذا ها بچه؛ بودواقعی )مطلق(  )عدم موفقیت( شکست مفتضحانهیک از پرستاری بچه من  ین روزاول
  .دناددمینگوش گفتم میباید  من که چیزی هیچبه  ها آنو  ریختند

 Violation, occupation Invasion هجوم، تجاوز، تسخیر (0
 Mystery Enigma معما راز، (0
 Censure, criticism Condemnation محکومیت، سرزنش (6
 Failure Fiasco شکست مفتضحانه، ناکامی بزرگ (4
 Express Review Guidesبرگرفته از کتاب  «0»گزینه  -9

 نجدیدما خانه داخل های ما را بهکه جعبه بودیمبسیار ناراضی }وسایل{  ونقل حملشرکت  )بدون دقت( تصادفیما از شیوه 
 (باشدعنای بدون نظم و دقت عمل میبه م haphazard wayدر اینجا )  .کردپرتاب 

 By chance, randomly Haphazard برنامه بدون تصادفی، (0
 Nervous Impatient حوصله و نگران تاب، بیبی (0
 Beginning Initial ابتدایی سرآغاز، (6
 Impartial Neutral اثر بی ،طرف بی (4
 «2»گزینه  -4

 . بود «به بزرگی یک خانه»که او گفت سگ زمانی ،کرد( مبالغهاستفاده کرد ) اغراقنویسنده از 
 Nearsightedness Shortsightedness بینی نزدیک (0
 Exaggeration Hyperbole )در ادبیات(اغراق و غلو، مبالغه  (0
 Exactness  Precision  دقت، درستی (6
 Pretentiousness Pretension وانمود، تظاهر (4
 «4»گزینه  -5

 .ناراحت شوید قدر آن ارزشی()بی اهمیتیبیکردم شما در مورد چنین موضوع من هرگز فکر نمی

 Opposed Contradictory متناقض، متضاد (0
 Constant Consistent استوار ،قدم ثابت (0
 Informal Colloquial ای محاوره (6
 Unimportant Trivial ناچیز ،ارزش بی (4
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 253 01/00/39 -شنبه  پنج صبح

 «2»گزینه  -6

 کرد.مرد برای ارتکاب به جرم تعجب  انگیزه ازپلیس 

 Shyness Inhibition کمرویی حیا، شرم، (0
 Reason Motive انگیزه، محرک (0
 Influence Impact شدید اثر (6
 Creativity Inspiration خاقیت الهام، (4
 «0»گزینه  -7

 .کند )مخالف باشد( مخالفت( بازور)قاطعانه  ریکیاند، من انتظار دارم اکثر اعضای باشگاه با تصمیم موافق بودهکه درحالی

 Differ, disagree Dissent  ، مخالفت کردنداشتن نظر اختاف (0
 Disappear Vanish شدن غیب شدن، ناپدید (0
 Evade Avoid کردن دوری و اجتناب (6
 Subside Abate شدن کم کردن، فروکش (4
 «9»گزینه  -8

 .«دریافت کنند یدولت }های{کمک بایستی خانوادگیکه مزارع  است من اعتقاد راسخاین » نماینده گفت:
 Guess Speculation گمان وحدس  (0
 Protection, guard Safeguard حفاظ ایمنی (0
 Belief, sentence Conviction ، محکومیتمحکم باور و عقیده (6
 Dispossession Deprivation نداریمحرومیت،  (4
 «4»گزینه  -3

و  کاملآن را در یک فرهنگ لغت  به دنبالاگر  خواهید داشت کلمه غیرمعمول آنشما شانس بهتری برای پیدا کردن 
  .بگردید (نشده و خاصه مشروح)مفصل 

 Experienced Skilled دست چیرهمتخصص،  (0
 Known  Publicized ، شناسانده شدهعمومی شده (0
 Cultivated, artistic Cultured بافرهنگ، مؤدب (6
 Complete Unabridged مشروح، خاصه نشده (4

 «9»گزینه  -01

 های ساعت ند تاکرد توقف ها آن، بپیوندند به همبعدازظهر دوباره  4در ساعت  کردند تاریزی برنامه انکوهنورد که ازآنجایی
 .کنند( سازیتنظیم و همگامزمان سازند )هم خود را

 Light up Illuminate کردن درخشان و روشن (0
 Strengthen Reinforce تقویت کردن، محکم نمودن (0
 To happen at the same time Synchronize زمان بودنهمگام و هم (6
 Record Chronicle شرح وقایع دادن (4
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 222  01/00/39 -شنبه  پنج  عصر
  (0046) و گروه (0007) 0 علوم تربیتیمجموعه  -( 0013) و علوم ورزشی بدنی تربیتمجموعه  - (0010مهندسی برق )

 
1- Jane was terribly bored, but she ……… interest so as not to hurt her 

friend's feelings. 

1) admitted 2) validated 3) endeavored 4) feigned 

2- Having a ……… knowledge of economics, I did not understand anything 

out of the speaker's speech. 

1) rudimentary 2) superfluous 3) hazardous 4) clandestine 

3- In the hands of inexperienced drivers, high-powered cars are actually 

……… weapons. 

1) inflexible 2) lethal 3) regretful 4) spontaneous 

4- The many ……… in the text for sure detract from its real value. 

1) safeguards 2) variables 3) digressions 4) consistencies 

5- The human brain is well known to differ considerably from the 

chimpanzee brain in ……… of size, organization and complexity, among 

other traits. 

1) light 2) regards 3) terms 4) aspect 

6- Irrigation is essential to most high-yield farming, but many aquifers that 

supply irrigated crops are being drawn down faster than rain can ……… 

them. 

1) deplete 2) overcome 3) vanish 4) recharge 

7- It is a pity that he ……… between the two neighboring countries is well 

rooted and hard to remove. 

1) misanthropy 2) antipathy 3) urgency 4) vagueness 

8- Hair that's thick and ……… needs regular trimming. 

1) luxuriant 2) arbitrary 3) excessive 4) fragmented 

9- Their lack of qualifications ……… them to a lifetime of boring, usually 

poorly-paid, work. 

1) devoted 2) conveyed 3) condemned 4) captivated 

10- The ……… of differences among cultures clearly shows that mental 

health professionals are ill advised to apply their classifications of 

personality disorders to people from other cultures. 

1) dispersal 2) disarray 3) ignorance 4) multitude 
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و  این صفحات طبق هماهنگی با ناشر محترم
 مولفین آنحقوق احترام به 

 انتشارات نگاه دانش
 حذف شده است.

جهت دسترسی به تمام محتویات کتاب، 
 آن را خریداری نمایید.توانید  می

... 
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تا  0631های  ها )به جز گروه زبان(، طی سال های واژگان کنکور دکتری کلیه رشته در این بخش به تست
 پاسخ داده شده است.  0631

های این قسمت، کاما تشریحی باشند و عاوه بر ارائه ترجمه دقیق و صحیح از  سعی شده است تا پاسخ
 ها را نیز ذکر نماییم.  جمات، مترادف واژگان موجود در گزینه

 بدین شکل بوده است: 31تا  31های  های کنکور در سال ترکیب تست
 رشته

 دامپزشکی -اورزیکش -علوم انسانی علوم پایه -فنی مهندسی  سال
 های باستانی فرهنگ و زبان -هنر 

 ها( )مشترک کلیه گروه تست 01 0631
 ها( )مشترک کلیه گروه تست 01 0630
 ها( )مشترک کلیه گروه تست 01 0630
 (04الی  06تست )تست  00 (00الی  0تست )تست  00 0636
 (04الی  06تست )تست  00 (00الی  0تست )تست  00 0634
 (04الی  06تست )تست  00 (00الی  0تست )تست  00 0631
اند که بدلیل عدم تکرار این سبک  های واژگان در قالب کلوزتست و یا جای خالی نیز مطرح شده البته تست

 های اخیر، در این کتاب آورده نشده است. از سواات در کنکورهای سال
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 233 ها( )کلیه گروه 0931سال سواات واژگان کنکور دکتری 

  ها رشته کلیه 0931کنکور دکتری 
-پزشکی علوم -هنر -طبیعی منابع و کشاورزی -انسانی علوم - پایه علوم - مهندسی فنی گروه)

 ( فارسی ادبیات و زبان -بدنی تربیت-دامپزشکی

 
1- Improved consumer confidence is ................. to an economic recovery. 

1) effortless 2) crucial 3) impressive 4) prominent 

2- The ................. from their porch encompassed a large part of the Rocky 

Mountains. 

1) lighting 2) forefront 3) preview 4) panorama 

3- Women must ................. working and taking care of the household and 

the family. 

1) cope with 2) result in 3) search for 4) devote to 

4- Unfortunately, a cure for the disease has proven to be ................. . 

1) elusive 2) substantial 3) rigid 4) abrupt 

5- The earthquake caused widespread ................. throughout the region. 

1) affection 2) removal 3) chaos 4) recognition 

6- The academic year ................. at the beginning of October. 

1) commands 2) comprises 3) compiles 4) commences 

7- The youngster ................. without a trace one day and has never been 

found. 

1) murdered 2) vanished 3) endangered 4) trembled 

8- He had all the ................. of a great manager: charisma, energy, discipline, 

and resourcefulness. 

1) possessions 2) incentives 3) attributes 4) perspectives 

9- A/An ................. is by definition someone whose behavior is abnormal; 

someone who refuses to conform to the accepted norms of his society. 

1) eccentric 2) ascetic 3) effigy 4) orator 

10- I'm not a bit ................. and wouldn't change any of my plans just because 

Friday 13th is supposed to be unlucky. 

1) prejudiced 2) unfavorable 3) irrelevant 4) superstitious 
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 نـبی زبان عمومی زیر ذره  233

 برگرفته از دیکشنری کولینز « 2»گزینه  -0

 است. حیاتیاقتصادی  )بازیابی( )جلب اعتماد دوباره مشتری( برای احیایکننده  اعتماد بهبودیافته مصرف
 easy, unchallenging, simple effortless الوصول سهلساده، 

 critical, pivotal, essential crucial حیاتی، مرگ و زندگی، محوری، ضروری

 magnificent, admirable impressive برانگیز ، تحسینگیراتاثیرگذار، 

 well known, conspicuous prominent مشهور، پرنفوذ، برجسته

 « 4»گزینه  -2

 گرفت. های راکی را در برمی از ایوانِ آنها، بخش بزرگی از کوه انداز چشم
 the arrangement of lights used in a room lighting نورپردازی

 vanguard, spearhead forefront دار جلودار، پیشگام، طایه

 early show, early display preview نمایش پیش

 view, vista, prospect panorama انداز، دورنما، منظره چشم

 برگرفته از دیکشنری انگمن « 0»گزینه  -9

 .برآیندکار کردن و مراقبت از خانه و خانواده  از عهدهزنان بایستی 
 deal with, manage, contend  cope with وپنجه نرم کردن دست، از عهده )چیزی( برآمدن

 to cause or produce something result in منجر شدن به، سبب شدن به

 seek, an attempt to find something search for جستجو نمودن

 dedicate, allocate, allot devote to تخصیص دادن، وقف نمودن

 انگمنبرگرفته از دیکشنری  «0»گزینه  -4
 .یافتنش دشوار استنظر رسیده است )ثابت کرده است( که  متاسفانه، درمانی برای این بیماری به
 difficult to find, evasive elusive آنچه یافتنش دشوار است، گریزان، فرّار

 considerable, sizeable, solid substantial مهم و قابل توجه، شایان، محکم و استوار

 stiff, firm, fixed, stern, severe rigid محکم، سفت، شدید، سختگیر شق و رق،

 sudden, unexpected abrupt ناگهانی، غیرمنتظره

 برگرفته از دیکشنری انگمن «9» گزینه -5

 ای را در سراسر منطقه ایجاد کرد. گسترده هرج و مرجزلزله 
 fondness, love affection ، عاطفه و مهرمحبت، عاقه

 dismissal, ejection, withdrawal removal و برچیدن اخراج، برکناری، رفع

 disorder, disarray, confusion chaos هرج ومرج، بی نظمی

 identification, acceptance recognition شناسایی، درک، تصدیق، تأیید، گواهی

 

Telegram.me/GeneralEnglish

http://generalenglish.ir/
http://generalenglish.ir/
https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA


 

 

  

 

 

 232 ها( )کلیه گروه 0931سال سواات واژگان کنکور دکتری 

 برگرفته از دیکشنری انگمن «4»گزینه  -6

 شود. آغاز میسال تحصیلی در ابتدای ماه اکتبر 
 order, tell  command فرمان دادن، دستور دادن

 consist of, contain, form comprise شامل بودن، تشکیل دادن

 assemble, collate, gather compile گردآوری کردن، جمع آوری و تألیف نمودن

 begin, start commence /شدنآغاز کردن، شروع کردن

 برگرفته از دیکشنری انگمن «2»گزینه  -7

 و هرگز پیدا نشده است. ناپدید شدنوجوان بدون هیچ ردی یک روز این 
 kill, assassinate murder قتل رساندن، کشتن به

 disappear, fade (away) vanish ناپدید شدن، غیب شدن، از بین رفتن

 imperil, jeopardize, risk endanger به خطر انداختن، ریسک کردن

 shake, wobble, teeter tremble ، جنبیدن، از ترس لرزیدنلرزیدن

 برگرفته از دیکشنری انگمن «9»گزینه  -8

 ، انرژی، نظم و انضباط و تدبیر.)کاریزما( یک مدیر بزرگ را داشت: گیرایی های ویژگیاو تمام 
 ownership, belongings possession مالکیت، دارایی، تملک

 inducement, motivation, spur incentive مشوق، محرک، انگیزش

 symbol, characteristic attribute مشخصه، ویژگی، کیفیت

 outlook, view, panorama, vista perspective نگرش، دید، چشم انداز، دورنما، منظره

 «0»گزینه  -3

طبق تعریف کسی است که رفتارش غیرطبیعی است؛ کسی است که از پیروی هنجارهای  عجیب غریبفرد یک 
 کند. اش خودداری می شده جامعه پذیرفته

 unconventional, uncommon, oddity eccentric غیرمعمولفرد عجیب غریب، 

 abstainer, puritan ascetic کش، تارک دنیا ، ریاضتزاهد

 statue, model effigy مجسمه، تمثال 

 someone who is good at making speeches orator ، ناطقسخنور، خطیب

 «4»گزینه  -01

هایم را فقط به خاطر جمعه سیزدهم }ماه که{ فرض میشود }روز{  نیستم و هیچ یک از برنامه خرافاتیای }هم{  من ذره
 دهم. تغییر نمیبدشانسی باشد 

 biased, bigoted prejudiced متعصب

 adverse, undesirable unfavorable آنچه مطابق میل نیستنامطلوب، 

 immaterial, unrelated irrelevant بی ربط و کم اهمیت

 mythical, illusory superstitious خرافاتی، خرافانه )بر اساس باورهای خرافی(
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... 

و  این صفحات طبق هماهنگی با ناشر محترم
 مولفین آنحقوق احترام به 

 انتشارات نگاه دانش
 حذف شده است.

جهت دسترسی به تمام محتویات کتاب، 
 آن را خریداری نمایید.توانید  می

... 
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ها  عملی برای پاسخگویی به متون تخصصی بیان شده است. با دانستن این تکنیک یراهکارهایاین بخش در 
پاسخ دهید. دکتری عمومی درک مطلب  سؤااتو رشته خود های تخصصی  توانید به بسیاری از تست می

و دکتری های مختلف در کنکور کارشناسی ارشد  زبان تخصصی رشته سؤااتهای متون تخصصی تماماً از  مثال
باشند. با مطالعه این بخش، پی تر  سادهها بسیار ملموس و  اند تا یادگیری این روش انتخاب شده های اخیر سال

 .ها نیز برای شما ممکن شده است تهزبان تخصصی سایر رش سؤااتخواهید برد که در عمل، حتی پاسخگویی به 

و گرامر،  واژگانبخاطر داشته باشید که با داشتن دانش حداقلی از درک مطلب  سؤااتبرای پاسخ به 
 حتماًبندی نمایید. بعد از مطالعه این بخش،  یک ماه، زبان تخصصی رشته خود را جمعمدت توانید ظرف  می

سال اخیر مطالعه  01های درک مطلب کنکورهای دکتری یا کارشناسی ارشد مربوط به رشته خود را طی  تست
 نمایید. 
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 423 جداول و ضمایم

های پاسخگویی به سؤاات متون تخصصی تکنیک  

Useful Skills های مفید و کاربردی( )مهارت  

 Skimming 

شود. این مهارت شامل  خوانی( گفته می )سطحی skimmingدرک پیام کلی آن  منظور بهبه خواندن سریع متن 
و روند  یده سازماندر ذهن نویسنده است داده و همچنین  ازآنچهای  نگاه به جمات کلیدی است که به شما ایده

شم شما خیلی سریع خوانید، چ سطحی متنی را می صورت بهشما  که یزمانسازد.  کلی متن را برای شما آشکار می
 کنید.  نگاه نمی تک تکمجزا و  صورت بهاندازد و در این حالت شما هرگز هر لغت را  می یبه تمام متن نگاه

 Scanning  

scanning )تر به آن، برای یافتن اطاعاتی خاص در  به خواندن هدفمند متن و نگاهی عمیق ،)اسکن نمودن
بایست اسکن کنید. پس  گویند، چه اطاعاتی را می ستند که به شما میشود. معمواً این سؤاات ه آن اطاق می

شوید. شما معمواً به دنبال اطاعاتی چون دلیل، مثال،  ابتدا سؤال را مطالعه نموده و سپس وارد این مرحله می
وجو  ، خواهید بود. اسکن نمودن، جستقرارگرفتهمورد سؤال  آنچه ازعلت و معلول، اثر چیزی یا ویژگی خاصی 

 کند. پاسخگویی به متن یاری می درکردن حقایق و جزئیاتی است که شما را 

؟سؤالاز کجا شروع کنیم؟ متن یا صورت   

 متن، به این طریق شروع کنید: سؤااتبرای پاسخ به 
ر پاراگراف به شما خواهند گفت که ابتدا یک یا دو جمله ابتدای هر پاراگراف را مطالعه نمایید. جمات آغازین ه

 0تا  0ش از )این کار نباید بی گوییم می skimموضوع این متن، درباره چیست. طبق توضیح باا، به این کار 
 .(دقیقه به طول انجامد

 سؤال، به سراغ متن بروید و متن را برای یافتن اطاعات ازم برای پاسخگویی به سؤالسپس با خواندن 
scan  .به همراه  سؤالکلمات کلیدی موجود در کنیدskim تر به  کنند که بتوانید سریع اولیه به شما کمک می

 دهی تر قابل پاسخ که سریع سؤااتیپاسخ مربوطه دست پیدا کنید. دقت کنید که پاسخگویی به آن دسته از 
 شروع کنید. سؤااتهستند را زودتر از سایر 

 اند. گیر مشخص شده سریع و وقت سؤااتبندی زیر، انواع  بر اساس دسته

Understanding Vocabulary in Context )درک واژگان در متن( 

شود. معنای یک واژه  است که در آن یک لغت یا عبارت ظاهر می نوشتاری _ها شامل جمات و پاراگراف _متن 
کند.  بازگو می خصوص به ه دارد که لغت مذکور در آن جمله یا پاراگرافِیا عبارت در متن، دقیقاً به آن چیزی اشار

است که  مابعد آن یک لغت ممکن است دارای معانی گوناگونی باشد. فقط جایگاه لغت در جمله و لغات ماقبل و
 تواند معنای دقیق آن را مشخص نماید.  می
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 نـبی زبان عمومی زیر ذره  423
  :های ازم باشید برای درک معنی لغت در متن به دنبال سرنخ

 تواند آغازی برای شرح بیشتر یک لغت در متن باشد: می beفعل  مثاً ||0||
A supernova is a massive star that … 

 است.  ابرستاره نورانییا  supernovaبه معنای توضیح بیشتر در مورد  isدر اینجا فعل 
 تواند آغازی برای توضیح اضافه در مورد یک لغت باشد:  نیز می orدر بسیاری از موارد،  ||0||

A skyscraper, or building more than twenty stories high, is built on … 

 آورده شده است. orدر ادامه و پس از  «خراشآسمان» skyscraperگونه که مشخص است، توضیح  همان
 دهند: توضیح بیشتری در مورد یک کلمه می اغلبجمات عطف نیز  ||6||

Thermal power stations are designed to pass as much as energy possible 

from the fuel to the turbines, machines whose blades are turned by the 

movement of the steam.  

 پرداخته است. «توربین»گونه که مشخص است، جمله عطف پس از کاما به شرح بیشتری در مورد  همان
 جمات وصفی نیز راهگشای درک معنی لغت در جمله هستند: ||4||

The Sun crosses the equator twice a year at the equinoxes, when day and 

night are nearly equal in length.  

شب و روز از نظر طول مدت با  که یزمانیا اعتدال شب و روز ) equinoxنجا نیز جمله پس از کاما، در ای
 شوند( را توصیف نموده است. یکدیگر برابر می

 باشند:غالباً بیانگر تضاد میزیر تواند راهگشای شما در یافتن معنی باشد. کلمات  تضاد نیز می ||1||
alternatively 

but 

conversely 

despite 

different 

however 

in contrast 

in spite of  

instead 

nevertheless 

on the contrary 

on the other hand 

rather 

unlike 

whereas 

while 

… 

 به این مثال دقت کنید:
Twilight rays are nearly parallel, but because of the observer’s perspective, 
they appear to diverge. 

 رسند. ها به نظر واگرا می ، آنناظرموازی هستند، اما از دید  تقریباً( ومیش گرگهای شفق ) اشعه
چیزی متضاد با کلمه  «واگرا» divergeشوید که متوجه می یسادگ بهدر اینجا بیانگر تضاد است. شما  butکلمه 

گردد. در اینجا نیازی باشد. بنابراین حدس معنی آن برای شما ساده میمی «موازی» parallelیعنی  butپیش از 
 نیز نبود.  «ومیش گرگ» twilightبه دانستن معنی کلمه 
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و  این صفحات طبق هماهنگی با ناشر محترم
 مولفین آنحقوق احترام به 

 انتشارات نگاه دانش
 حذف شده است.

جهت دسترسی به تمام محتویات کتاب، 
 آن را خریداری نمایید.توانید  می

... 
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 نـبی زبان عمومی زیر ذره  433

 چیست؟ «بین زبان عمومی زیر ذره»چهارجلدی  های باکتسری مجموعه 
چاپ انتشارات نگاه دانش، باهدف « بین زبان عمومی زیر ذره»های  مجموعه چهارجلدی سری کتاب

 تحصیات تکمیلی کشور به گونه زیر تألیف شده است:تقویت دانش زبانی دانشجویان مقاطع 
صورت کاماً تخصصی، لغات مربوط به کنکورهای  به« واژگانآموزش »تحت عنوان  ،جلد اول

های زبان داخلی و  حال منبعی بسیار غنی برای سایر آزمون کارشناسی ارشد و دکتری را تحلیل نموده و درعین
توان منبعی  منبع( در این جلد از کتاب، آن را می 63بع بکار رفته )بیش از خارجی است. بدلیل وسعت و تنوع منا

 فراتر از سطح کنکور و مناسب برای گسترش دامنه لغات زبان عمومی دانست.
های گرامر کنکور  صورت تخصصی برای پاسخگویی به تست ، به«گرامر ارشد»، تحت عنوان جلد دوم

ها نگاشته شده است. این جلد از کتاب، عاوه بر آموزش بسیار جامع و دقیق مباحث  کارشناسی ارشد کلیه رشته
هاست.  سال اخیر کلیه رشته 01های گرامر  های دقیق به تست در کنکور کارشناسی ارشد، حاوی پاسخ شده مطرح
توان کاماً آماده ترجمه متون، تحلیل ساختار جمات و همچنین  لعه این جلد از مجموعه کتب، میبا مطا

 های گرامری شد. درسنامه این کتاب، برای دانشجویان دکتری نیز قابل استفاده است. پاسخگویی به کلوزتست
گویی  اسخاکنون پیش روی شماست، به پ که هم« واژگان ارشد و دکتری»، تحت عنوان جلد سوم

پردازد. این جلد  سال اخیر می 3ها و دکتری  سال اخیر واژگان در کنکور کارشناسی ارشد کلیه رشته 01سؤاات 
تحلیلی واژگان را -سری تست تألیفی 01های پاسخ به سؤاات متون تخصصی و  ها، تکنیک عاوه بر این تست

بندی نهایی  . جلد سوم برای دوران طایی جمعشود بر اساس منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری شامل می
 کنکور ارشد و دکتری مناسب است. 

ترین منبع کنکور دکتری خواهد  ، جامع«بین زیر ذره دکتریزبان عمومی »، تحت عنوان جلد چهارم
سال اخیر کنکور دکتری، به مبحث  7های مربوط به گرامر بر اساس سؤاات  بود. در این جلد عاوه بر آموزش

یی برای پاسخ به سؤاات کنکور تنها به، 4واژگان و پاسخگویی به سؤاات متون نیز نگاهی ویژه شده است. جلد 
 دکتری کافی بوده و تمام آنچه شما پیش از یک کنکور موفق ازم دارید، در آن گنجانده شده است. 

 توان به این موارد اشاره نمود: های مهم آن می از بخش
 های تألیفی، به همراه تست« ر کنکور دکتریآموزش جامع گرام»
 المللی، های تألیفی و پوشش لغات چند مرجع بین همراه تست به« آموزش جامع واژگان کنکور دکتری»
 های تألیفی و منتخب، به همراه تست« های پاسخ به سؤاات متن آموزش تکنیک»
 ، «سال اخیر 7پاسخ تشریحی به سؤاات کنکور دکتری »

 ها و سؤاات منتخب و تألیفی است. ش تکمیلی از تستو چند بخ
توصیه  بازهمبنابراین هرآنچه برای کنکور دکتری ازم دارید، در این کتاب گنجانده شده است؛ گرچه 

 های واژگان از مطالعه جلد اول، غافل نشوید.  کنیم برای غلبه بر تمامی تست می
 خواهد بود.( 0631دکتری(، پایان سال )رونمایی و چاپ اول جلد چهارم )ویژه کنکور 
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