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ویژه داوطلبان کنکور ارشد، دکتري، و آزمو نهاي
EPT وMSRT  ،MHLE ،TOLIMO ،IELTS ،TOEFL

یادگیري 2550 لغت مهم و پرتکرار در 110 روز
بیش از 5000 مثال انگلیسی مهم با ترجمه فارسی
جام عترین آموزش پیشوند، ریشه و پسوند به زبان فارسی
ویژه داوطلبان کنکور ارشد، دکتري، و آزمو نهاي
EPT وMSRT  ،MHLE ،TOLIMO ،IELTS ،TOEFL

و به همراه آزمو نهاي تالیفی واژگان با پاسخ تشریحی

ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتري

پاسخ کاملاً تشریحی تس تهاي گرامر زبان عمومی

جداول و ضمـائـم منتخب از خلاصه نکات گرامري

کنکور کارشناسی ارشد کلیه رشت هها (10 سال اخیر)

 700 مثال ترجمه شده گرامري براي تثبیت موضوع
20 سري کلوزتست تالیفی با پاسخ تشریحی-آموزشی

 با رویکرد توضیح جامع و رد تمام گزین ههاي نادرست
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 مみدمــــه ملڡまـن  بـاڡـめهرست مط
 اده(س)به زبان  شـرめتـهیپ ر  ـــامع گـراݠݓ ح ݒ  ــوزسآݠ 

 11 ......................................................................................................................اسم -1
 11 ............................................................................................... )شیوه مطاٖعه(ざصل اسم  رموضوعاتیز و تکرار تیاهم زانیم 1-1

 22 .......................................................................................................................... شمارش رとابلیو غ شمارش とابل یاسام 1-2
22 .............................................................................................................................................. شمآرشとآبلیاسآم 3-2-3
22 .......................................................................................................................................... شمآرشرとآبلیغیاسآم 3-2-2

 21 .......................................................................................................................................... حروف اضاざه پس از اسم 1-3

 22................................................................................................................................... عنوان صぐت استぐاده از اسم به 1-4

 23 ....................................................................................................................................................اسم یبند طبげه 1-5
21 ....................................................................................................................................................... عآٗیاسآم 3-5-3
21 .....................................................................................................................................................خآصیاسآم 3-5-2

 22.................................................................................................................... صفت -2
 24 ............................................................................................ مطاٖعه(صぐت )شیوه ざصل  رموضوعات  یز و تکرار تیاهم زانیم 2-1

کاربرد صぐت 2-2  ざ ..................................................................................................................................................25رٗ و 

 25.................................................................................................................................. صぐت در جمله یریとرارگ گاهیجا 2-3

 22 ............................................................................................................................................ یو مぐعوٖ یصぐت ざاعل 2-4
21 ................................................................................................................................... (verb+ing) یصざ‒ぐآعل 2-4-3
21 ............................................................................................................... شکلسوざٗعل(آیverb+ed)یصぐ‒مぐعوٖ 2-4-2
27 ..................................................................................................................... یومぐعوٖیازصざ‒ぐآعلگریدیکآربردهآ 2-4-1

 22 ............................................................................................................................... یلیو صぐت تぐض یا سهیصぐت مげا 2-5
22 ................................................................................................................................................ یاسهیصぐ‒مげآ 2-5-3
12 ........................................................................................................................................... (ی)عآٖیلیصぐ‒تぐض 2-5-2

 31 ............................................................................................................................................ صぐات یریとرارگ بیترت 2-2

2-7 as…as و  fewer ،less و  more ............................................................................................................................... 32 
2-7-3 as … as ....................................................................................................................................................... 12 

2-7-2 not as … as ................................................................................................................................................. 12 

2-7-1 more/less/fewer than .................................................................................................................................. 12 

 33 .................................................................................................................................. مربوط به صぐات یلینکات تکم 2-2
11 ................................................................................................................................. اضآざهصぐ‒بآحرفییجآبجآ 2-2-3
11 ...................................................................................................................عنوانصざ‒ぐروشندهبهآیدکنندهیاسمتوٖ 2-2-2
11 ........................................................................................................ و...some،something،someoneاستぐآدهاز 2-2-1
11 .................................................................................................................................. اسمیجآاستぐآدهازصぐ‒به 2-2-4
less and less ............................................................................................................ 14وmore and moreسآختآر 2-2-5
14 .................................................................................................................................. درصぐآترهیاستぐآدهازخطت 2-2-1
14 .............................................................................................................................................. صぐآتاضآざهحرف 2-2-7

 ï ............................................................................................................ 33عل و مصدر -3
 ざ .................................................................................... 35عل و مصدر )شیوه مطاٖعه(ざصل  رموضوعات  یز و تکرار تیاهم زانیم 3-1
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 ざ ..................................................................................................................................................... 32عل یها زمان 3-2
11 ................................................................................................................. (The Simple Tenses) سآدهیهآزمآن 1-2-3
12 ................................................................................................... (The Progressive Tenses) یاستمراریهآزمآن 1-2-2
13 ................................................................................................................ (The Perfect Tenses) کآملیهآزمآن 1-2-1
42 ................................................................................ (The Perfect Progressive Tenses) یکآملاستمراریهآزمآن 1-2-4
45 ....................................................................................................................................... ©هآزمآننمودارخاصه 1-2-5

 45 .......................................................................................................................................... جمات معلوٗ و مجهول 3-3
41 .................................................................................................................................................. ینشآنهمجهوٖ 1-1-3
41 ................................................................................................................. م؟یکنیچهموとعازحآٖ‒مجهولاستぐآدهم 1-1-2
41 ................................................................................................................................. ©سآخ‒ざعلمجهولげهیطر 1-1-1
47 ......................................................................................................................... دارند؟یتمآٗاざعآلصورتمجهوٖآیآ 1-1-4

 42 ................................................................................................................................................ مصدراسم مصدر و  3-4
42 ................................................................................................................................... دار( ing اسممصدر)مصدر 1-4-3
53 ............................................................................................................................................. (to مصدر)مصدربآ 1-4-2
54 ........................................................................................................................... مصدرواسممصدریصورتمجهوٖ 1-4-1

کمک 3-5  54 ....................................................................................................................................................... یاざعال 
کمک 1-5-3 54 ............................................................................................................................................... یانواعاざعآل

3-2 subjunctive ...................................................................................................................................................... 52 

1-1-3 suggest-verb (or noun) +  that .................................................................................................................... 52 

1-1-2 advisable/anxious-adjective +  that ............................................................................................................ 52 

if ........................................................................................................................................... 53بههمراهیدرشرط 1-1-1
 ざ ..............................................................................................................................................................51عل امر 3-7

 51.................................................................................................................................................. اضاざه اざعال حرف 3-2

2- ö06 ...................................................................................................................... دــی 
 と ............................................................................................... 22یــد )شیوه مطاٖعه(ざصل  رموضوعات  یز و تکرار تیاهم زانیم 4-1

 21 ......................................................................................................................................... دیساخت げ とهیکارکرد و طر 4-2
13 ............................................................................................................................ دربآرهざعلشتریبحیوتوضفیتوص 4-2-3
13 ........................................................................................................................... دربآرهصぐ‒شتریبحیوتوضفیتوص 4-2-2
13 ....................................................................................................................... گریددیدربآرهとشتریبحیوتوضفیتوص 4-2-1
13 ..................................................................................................................................................... کآرکردهآریسآ 4-2-4
13 ................................................................................................................................................ دیسآخ‒げとهیطر 4-2-5

4-3 と 22 ............................................................................................................................................................ دیانواع 
4-1-3 とحآٖ‒دی (Manner) ........................................................................................................................................ 12
4-1-2 とمکآندی (Place) ............................................................................................................................................ 12
4-1-1 とزمآنوتکراردی (Time & Frequency) ............................................................................................................... 12
4-1-4 とاندازهدی (Degree) ......................................................................................................................................... 11
4-1-5 とنآنیاطمدی (Certainty) .................................................................................................................................. 11

 24 ....................................................................................................................................در جمله دیと یریとرارگ گاهیجا 4-4

4-5 とا دیげیا سهیم と ض دیوぐ24 .................................................................................................................................... یلیت 
4-5-3 とآدیげ15 ................................................................................................................................................... یاسهیم
4-5-2 とصدیぐ15 ............................................................................................................................................. (ی)عآٖیلیت

 25 ...................................................................................................................................................... یلینکات تکم 4-2
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4-1-3 neverوever ................................................................................................................................................. 15
15 ....................................................................................................................................صぐ‒؟(آیدی)とیاざعآلربط 4-1-2
4-1-1 soو such .................................................................................................................................................... 11
4-1-4 とهودیざ11 ................................................................................................................................. شآنزمآنوحروفاضآ
17 ....................................................................................................................................................... نکآتریسآ 4-1-5
17 .......................................................................................................................... واصطاحآتمهمودیとیبرخیمعنآ 4-1-1

 06 .......................................................................................................... و حروف ریضما -3
 22 ................................................................................. ضمایر و حروف )شیوه مطاٖعه(ざصل  رموضوعات  یز و تکرار تیاهم زانیم 5-1

5-2 Determiners ..................................................................................................................................................... 21 

5-2-3 a, an /the ..................................................................................................................................................... 13 

13 ...................................................................................................................................................یشمآرشریضم 5-2-2
74 ............................................................................................................................................................. اعداد 5-2-1
75 ...................................................................................................................................................... کسرودرصد 5-2-4
75 ........................................................................................................................................ هآ determiner ریسآ 5-2-5
5-2-1 such/rather/what/quite ........................................................................................................................... 75 

 72 ......................................................................................................................................................... اضاざه حرف 5-3
71 ........................................................................................................................................ اضآざهاسمحرفگآهیجآ 5-1-3
77 ............................................................................................................................................... اضآざهمکآنحرف 5-1-2
72 ................................................................................................................................................ اضآざهزمآنحرف 5-1-1
73 ....................................................................................................................................... ریاضآざهجه‒ومسحرف 5-1-4
73 ............................................................................................................................. نیمآشآیابزارله،یاضآざهوسحرف 5-1-5
73 ........................................................................................................................... درموردحروفاضآざههیتوصنیآخر 5-1-1

 71 ............................................................................................................................................................. تیماٖک 5-4
73 ..................................................................................................................................................... یملکریضمآ 5-4-3
s ...................................................................................................................................................... 22'استぐآدهاز 5-4-2
22 .....................................................................................................(اٖیهمضآف-یآمضآفآیاشیبرا‒یمآٖک)ofاستぐآدهاز 5-4-1
one's ................................................................................................................................................ 23استぐآدهاز 5-4-4

ک یانعکاس ریضم 5-5  21 .......................................................................................................................................... یدیو تأ

 22 ......................................................................................................................................................... مبهم ریضم 5-2

 23 ...................................................................................................................................................... هیدوسو ریضم 5-7

 23 .................................................................................................................................... یموصوٖ ریضماحروف ربط و  5-2

 62 .............................................................................. جمله و جمله( ساختار جمله )عبارات، شبه -0
 24 ................................................................................... ساختار جمله )شیوه مطاٖعه(ざصل  رموضوعات  یز و تکرار تیاهم زانیم 2-1

2-2 Phrase ............................................................................................................................................................. 25 

1-2-3 Noun phrase ............................................................................................................................................... 25 

1-2-2 Verb phrase ................................................................................................................................................ 25 

1-2-1 Adjective phrase ......................................................................................................................................... 25 

1-2-4 Adverbial phrase ........................................................................................................................................ 25 

1-2-5 Prepositional phrase .................................................................................................................................. 25 

2-3 Clause 25 .............................................................................................................................................. جمله شبه ای 
21 ............................................................................................................ (clause)درمبح｟سآزهیهمپآیهآدهندهربط 1-1-3
22 ....................................................................................................................... (clause)درمبح｟یحروفربطتبع 1-1-2
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33 ....................................................................................................................... (clause)درمبح｟یحروفربطجぐت 1-1-1
34 ................................................................................................................................................. یعبآراتموصوٖ 1-1-4
325 ......................................................................................................................................................... هآیشرط 1-1-5

 122 .............................................................................................................................................. شرざتهیپ یساختارها 2-4
322 ................................................................................................................................... ریざآعلوضمآتطآبقざعلو 1-4-3
332 ....................................................................................................................................................یسآختآرمواز 1-4-2
335 .......................................................................................................................................................... یوارونگ 1-4-1
333 ......................................................................................................................................... بدونざعلیسآختآرهآ 1-4-4

 122 ................................................................................................ و اٖبته مهم یآخر خودمان حرف
 122 ................................................................................................................ ها تست -7

 ざ .............................................................................................................................. 125صل اسم یمهم مرور یها تست 7-1

 ざ ............................................................................................................................ 125صل صぐت یمهم مرور یها تست 7-2

 ざ ..................................................................................................................... 122صل ざعل و مصدر یمهم مرور یها تست 7-3

 127 .............................................................................................................................. ــدیざصل と یمهم مرور یها تست 7-4

 122 ......................................................................................................... ریざصل حروف اضاざه و ضما یمهم مرور یها تست 7-5

 ざ .................................................................................................................... 121صل ساختار جمله یمهم مرور یها تست 7-2

گرامر میجداول و ضما -6  131 ..........................................................................................یمرجع 
 151 ....................................................................................................................... دیざصل اسم، صぐت و と میجداول و ضما 2-1

353 .................................................................................................................. مربوطهاضآざهحرفمهم+یهآاسمس‒یٖ 2-3-3
352 ............................................................................................................... مربوطهاضآざهحرفمهم+یهآصぐ‒س‒یٖ 2-3-2
と (Irregular Comparison) ......................................................................... 351آعدهیبیلیوتぐضیاسهیمげآجدولصぐآت 2-3-1
2-3-4 とودیاستثنآئآت (Adverbs Exceptions) .............................................................................................................. 351

 ざ ............................................................................................................................ 154صل ざعل و مصدر میجداول و ضما 2-2
354 .................................................................................................................... یسیدرزبآنانگلهآزمآنیجدولراهنمآ 2-2-3
351 ..................................................................................................................... مجهولصورتبههآزمآنلیجدولتبد 2-2-2
357 ........................................................................................... یبآتぐآوتدرمعن Infinitive آی Gerund امکآناستぐآدهاز 2-2-1
Gerund .............................................................................................................. 353 و Infinitive استぐآدهازیراهنمآ 2-2-4
と (Irregular Verbs) ............................................................................................................ 312آعدهیجدولاざعآلب 2-2-5
312 .................................................................................................................... (Phrasal Verbs) یااざعآلچندواژه 2-2-1
315 ..................................................................................................................... مربوطهاضآざهحرفاざعآلمهم+س‒یٖ 2-2-7

 122 ....................................................................................................... حروف و ساختار جمله ر،یざصل ضما میجداول و ضما 2-3
311 ......................................................................................................................................... وصぐآتریجدولضمآ 2-1-3
317 .......................................................................................................... (indefinite pronouns) مبهمریجدولضمآ 2-1-2
312 ............................................................................................................ (relative clause) یخاصهعبآراتموصوٖ 2-1-1
312 ................................................................................................................................................ هآیخاصهشرط 2-1-4
313 ...................................................................................................................................................هآیشرطریسآ 2-1-5  ی  کنکور ُدکتر نݦݦ جامع واژگا ی  ماراݠ

 173 ....................................................................................... و پسوند شهیر شوند،یآموزش پ -1
 173 ...................................................................................................................................................... ساخت ٖغات -1-1

 173 ........................................................................................ یآن با زبان ざارس اسیو پسوند و と شهیر شوند،یبر پ یدرآمد شیپ -1-2
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 175 .............................................................................................................. و پسوندها ها شهیر شوندها،یپ ترین مهمآموزش  -1-3

کلمـه ) -1-4  part of speech) ................................................................................................................................ 125اとساٗ 

 167 .............................................................................................................. 362کتاب  -2
 127 ..................................................................................................................................... 524کتاب  یٖغات اصلکلیه  -2-1

 112 ............................................................................................................................. 524کتاب  یدشوار انتها هواژ 125 -2-2

 261 ................................................................................................ تاïل یکتاب ٖغات ضرور -3
 221 ..................................................................................................................... تاざل یکتاب ٖغات ضرور یٖغات اصلکلیه  -3-1

 211 ............................................................................................................... 1166کتاب  -2
کتاب  -4-1  212 ........................................................................................................................................ 1122ٖغات منتخب 

 High School ................................................................................................. 226کتاب  -3
کتاب  -5-1  High School ........................................................................................................................... 222ٖغات منتخب 

 SAT ........................................................................ 223و  GREتاïل،  های آزمونٖغات منتخب  -0
 SAT ................................................................................................... 223 و TOEFL، GRE یها آزمونواژگان مهم  نیگلچ -2-1

 236 ..................................................................................... واژگان تأٖیفیمنتخب و  یها تست -7
 232 .................................................................................................................................. یحیبا پاسخ تشر تأٖیぐیتست  -7-1
کارشناس یها منتخب تست -7-2  241 ................................................................................................ یحیارشد با پاسخ تشر یکنکور 
 245 ...................................................................................................................... منتخب واژگان از منابع متنوع یها تست -7-3
 241....................................................................................................................... واژگان تأٖیぐی یها تست تشریحی پاسخ -7-4
کارشناسواژگان  یها تستتشریحی پاسخ  -7-5  255 .................................................................................................... ارشد یکنکور 
 درک مطلب تبه سلاݠ ـ پاسح یاݠ کیتکن 251 ................................................................................................................................ واژگان منتخب یها پاسخ تست -7-2

 203 .............................................................................. پاسخ به سؤاات درک مطلب یها کیتکن -1
1-1 Useful Skills یها )مهارت ぐکاربرد دیم  225 .............................................................................................................. (یو 

3-3-3Skimming...............................................................................................................................215 

3-3-2Scanning................................................................................................................................215 

کن3-3-1 کجآشروع 215....................................................................................................صورتسؤال؟آیمتنم؟یاز
1-3 understanding vocabulary in context - 225 ...................................................................................... درک واژگان در متن 
1-4 recognizing referents - 227 ...................................................................................................................شناخت مرجع 
1-5 main idea and best title - 221 ................................................................................................ عنوان نیبهتر ای یاصل دهیا 
1-2 understanding facts and details - اげ272 ............................................................................................ اتیو جزئ قیدرک ح 
1-7 identifying negative facts - ا ییشناساげقیح ぐ272 .................................................................................................. یمن 
1-2 recognize the organization of ideas - 272 ...................................................................................... موضوع ریدرک خط س 
1-1 transition questions گ  273 .................................................................................................... بعد ایذار/مرحله とبل سؤاات 
1-12 making inferences - کردن  273 ...................................................................................................................... استنباط 
1-11 the style and tone of a passage - 274 ........................................................................................ سندهینو انیٖحن و طرز ب 

 273 ................................................. با پاسخ تشریحی یدرک مطلب دکتر یساز هینمونه سؤاات مهم شب -2
2-1 TPO - TOEFL Practice Online (2016-2017) ...................................................................................................... 275 

2-2 TOEFL Test Preparation Kit ........................................................................................................................... 227 

2-3 Peterson's Master TOEFL Reading Skills ......................................................................................................... 212 

کلیه تست 2-4  212 .................................................................................................................. های درک مطلب پاسخ تشریحی 

https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA
https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA


 
 

 
 

زه  41 ر د  ب  ری ز  ٜ  عموٛـی دکت  ا ب  ن   ز  ت   ب 

 

 ی  ترـــکنکور ُدک یساز هینمونه سلاات شب

 316 ......................................................................... کنکور دکتری سری اول شده سازی شبیهنمونه سؤال 
 314 .......................................................................................................................... سری اولتأٖیぐی  سؤالپاسخ تشریحی نمونه 

 311 ....................................................................... کنکور دکتری سری دوٗ شده سازی شبیهنمونه سؤال 
 ی  ترـــکنکور ُدک یحیرݒ پاسخ واもعًا تس  و سلاات 323 ........................................................................................................................ سری دوٗتأٖیぐی  سؤالپاسخ تشریحی نمونه 

 321 ............................................................................................ ها( هــ)کلیه رشت 1316کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   333 ...................................................................................................... ها( )کلیه رشته 1312های 

 321 ............................................................................................ ها( هــ)کلیه رشت 1311کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   353 ...................................................................................................... ها( )کلیه رشته 1311های 

 371 ........................................................................................... ها( هــ)کلیه رشت 1312کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   322 ....................................................................................................... ها( )کلیه رشته 1312های 

 ï( ............................................................................... 313نی مهندسی، علوٗ پایه( 1313کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   317 ....................................................................................... مهندسی، علوٗ پایه()ざنی  1313های 

کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوٗ پزشکی، دامپزشکی و ...( 1313کنکور دکتری   262 .......................... )علوٗ انسانی، 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   422 ............................. و ...( یدامپزشک ،یهنر، علوٗ پزشک ،یعیو منابع طب یکشاورز ،ی)علوٗ انسان 1313های 

 212 ............................................................................................... (گروه زبان) 1313کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   412 .......................................................................................................... (گروه زبان) 1313های 

 ï( ............................................................................... 223نی مهندسی، علوٗ پایه( 1312کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   ざ( ........................................................................................421نی مهندسی، علوٗ پایه( 1314های 

کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوٗ پزشکی، دامپزشکی و  1312کنکور دکتری   230 ........................... ...()علوٗ انسانی، 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   442 ............................. و ...( یدامپزشک ،یهنر، علوٗ پزشک ،یعیو منابع طب یکشاورز ،ی)علوٗ انسان 1314های 

 220 ............................................................................................... )گروه زبان( 1312کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   451 .......................................................................................................... )گروه زبان( 1314های 

 ï( ............................................................................... 237نی مهندسی، علوٗ پایه( 1313کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   ざ( ........................................................................................ 421نی مهندسی، علوٗ پایه( 1315های 

کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوٗ پزشکی، دامپزشکی و ...( 1313کنکور دکتری   206 ........................... )علوٗ انسانی، 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   472 ............................ و ...( یدامپزشک ،یهنر، علوٗ پزشک ،یعیو منابع طب یکشاورز ،ی)علوٗ انسان 1315های 

 276 ............................................................................................... )گروه زبان( 1313کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   423 ......................................................................................................... )گروه زبان( 1315های 

 ï( ............................................................................... 261نی مهندسی، علوٗ پایه( 1310کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   ざ( ....................................................................................... 413نی مهندسی، علوٗ پایه( 1312های 

 366 ............................ کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوٗ پزشکی، دامپزشکی و ...()علوٗ انسانی،  1310کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   524 ............................. و ...( یدامپزشک ،یهنر، علوٗ پزشک ،یعیو منابع طب یکشاورز ،ی)علوٗ انسان 1312های 

 316 ................................................................................................ )گروه زبان( 1310کنکور دکتری 
کنکور دکتری  پاسخ کامًا تشریحی   515 .......................................................................................................... ن()گروه زبا 1312های 
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 ی کتابانمی نگایه به محتو
توانید پیش از خرید کتاب، به  با تایید مولفین و ناشر محترم، می

 نگایه داشته باشید. نمیمحتوای آن 

در صوریت که نیاز به داشتن تمامی محتوای کتاب دارید، صرفًا 
 هیه کنید. چایپ است تبایست کتاب اصیل را که به صورت  می

کتاب:  نام 
 زبان عمومی دکتری زیر ذره بین

 ناشر:
 انتشارات نگاه دانش

 مولفین:
 هادی جهانشاهی -زاده  الناز یوسف

 قطع و تعداد صفحات:
 صفحه 025(، A4قطع رحلی )

کتاب تاریخ  :آخرین ویرایش 
 6931ماه  اردیبهشت
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 لؤڡـٯــــن ݠم هدݠمٯݠ ݠم

ن  ى نوه    گ چ   * ب   ا   ݭݭ  ک ݭݭݪݔ م؟خ  ݨٮݨݨݨا  *نو ن یݔ
گستردهبودهوباهدفتحلیلمنطقیونگرشینوبهدرسزبانعمومِی«بینزبانعمومیزیرذره»هایسریکتاب ماحصلتالشی

کلیهرشته گردیدهاست.مشترکمیان کشورارائه هادرمقاطعتحصیالتتکمیلیداخلوخارج
،چهارمینعضوخانوادهاینسری«بینزبانعمومیدکتریزیرذره»کتابحاضر،تحتعنوان توجهبهاستقبالکتاباز با هاست.

کتاب کزیرذرهزبانهایدانشجویانازسری کتبزبانعمومیزیربین،اولینچاپاین تابمصادفبابیستودومینچاپازمجموعه
مهمذره اینریزبینیبینشد. کتبیبا  دکتری، زمینهزبانعمومیارشدو کنوندر کهتا کتبوجهتحقیقاتیآناست ترینمزیتاین

کتبرأس کهدرنوشتناینمجموعه اردادیم،اینجملهمعروفبود:العینخودقرنگاشتهنشدهاست.یکیدیگرازاهدافی
کنید» کتاب را چندین بار مطالعه  کتاب بخوانید، یک   «.بجای آنکه چندین 

کنیم؟ کتاب را مطالعه   چگونه 
کنکوردکتریدارد: پاسخاینسؤالبستگیبهفاصلهشماتا

کنکورخوددارید،توصیهمی4چنانچهبیشاز* گرامر،ماهفاصلهتا کنیدودقتبهرانامهدرسشودپیشازهرچیزیازفصل مطالعه
ازآنپس بخوانیدریشه،پیشوندومبحثفصلواژگاناز جلدپسوندرا گرزمانبیشتریدارید،از بینباجزئیاتزبانعمومیزیرذره1)ا

کنید(.واژگبیشتری گرامروواژگانرابهاتمامرسانید.صورتبهتوانیدشمامیسراغبخاطرسپاریلغاتبروید.درادامهانرامطالعه موازی
گرسرعتشمادرحفظ کهعالمتکردِنا واژگانی کنید.واژگاندارایعالمتلغاتپاییناست،از  خوددارندعبور کنار  باالتریندر

 اولویت)رنددااولویترا تشکیلمیدومواژگانبدونعالمت، را یادگیریواژگان.(دهندشما اتمام مطالعهتست،پساز تألیفیهایبا
گرامروواژگان،نوبتبهفصلدرکمطلبمیدرصورترامحکبزنید.هایتان،آموختهواژگان درکسؤاالترسد.پاسخبهتسلطنسبیبر

گرامردارد،ساده کهتسلطخوبیبرواژگانو بخش،بیشازیکماهازسهپسازاتماماینچنانچهترخواهدبود.مطلببرایدانشجویی
کنکوردکتریراپاسخدهیدونهایتًابهسراغتستشبیههایابتداتستزمانشماباقیماندهاست. کنکوردکتریسازی سالاخیر7های

کمتریدراختیاردارید،کهدرصورتی.بروید کنید.باتستمستقیماًوقت هایدکتریشروع
کنکورخوددارید،توصیهمیزمانماه4تا2چنانچهبین* گرامردرسنامهشودتا کنیدودقتبهرافصل ازفصلبهموازاتآنمطالعه

بخوانید. ادامهواژگانمبحثریشه،پیشوندوپسوندرا گرزمانبرایتان.برویدسراغواژگاندارایعالمتدر ،واژگانبدونباقیماندا
کتابرانیزبخوانید.تکنیکتافلوجیهایآزمونعالمت کنیدودرکمطلبسؤاالتبههایپاسخآرایموجوددر راخیلیسریعروخوانی
برایتثبیتمطالعهTPOهایتست ادامهسراغ.تانازفصلدرکمطلببزنیدرا کنکوردکتریهایشبیهتستدر بهرفتهسازی ونهایتًا

کنکوردکتریسراغتست کمتریدراختیاردارید،کهدرصورتیسالاخیربروید.7های کنید.باتستمستقیماًوقت هایدکتریشروع
* کمتراز خودفاصلهدارید،توصیهمی2چنانچه کنکور گرامرازشودماهتا هایپرتکرارمشخصشدهدربخشصرفاًدرسنامهفصل
کنیدوهمانفصلمقدمه گرامررابرایتسلطبیشترپاسخدهید.111ازآنپسرامطالعه ازفصلواژگانمبحثریشه،پیشوندوپسوندتست
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زه  41  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

کنکوردکتربرویدسراغواژگاندارایعالمتدرادامهرابخوانید. گرزمانبرایتاناندیآمدهکهپیشازایندر ،واژگانبدونباقیماند.ا
جی تکنیکعالمتتافلو بخوانید. نیز کتابرا  در آرایموجود روخوانیسؤاالتهایپاسخبه خیلیسریع درکمطلبرا سراغکرده،

کنکوردکتریرفتهونهایتًابهسراغتستهایشبیهتست کنکوردکتریسازی کمتریدراختیارکهدرصورتیسالاخیربروید.7های وقت
کنید.(3131تا3131)بخصوصهایدکتریباتستمستقیماًدارید، شروع

 چاپ آتی مدنظر است؟ درچه تغییراتی 
کتابهرسالهدرچاپجدیدخو کنکوردکتریخواهدپرداخت.دبهافزودنتستاین یدرصفحهپشتیبانیجدیدهاتستهایجدید

گرفت. کتاببهآدرسآناشارهشدهاست،جهتدانلودرایگانشماقرارخواهد کهدرمقدمهفصولمختلف کهکتاب همچنینسعیداریم
کتابداشتهباشیم.بنابرایننظراتشما،رویچشمماجادارندو،بهبودمستمریدراشماخوانندهفهیمبازخوردخوبدریافتبا تمامین

.ودلپذیراییمجانتانراباصادقانهپیشنهادهاینقدها،نظراتو
پایانخاطرنشانمی کتابرایکدر یکمطالعهنمودهوسپساقدامبهبهکنیم،جهتمطالعهصحیحمطالب،حتمًادیباچهفصول

نمایید.خواندنآنبخش
توانیدعالوهبردانلودسؤاالتومنابعبیشتر،انتقادات،پیشنهاداتویاهرسؤالمرتبطبازبانانگلیسیخودرابامراجعههمراهانعزیزمی

کتاببهآدرسسایتوببه باGeneralEnglish.ir @ gmail.comبهآدرسویاازطریقارسالایمیل GeneralEnglish.irرسمیاین
مادرمیانبگذارید.

 بهآدرسکانالدر Telegram.me/GeneralEnglishتلگرامیما ترجمهمتونبهبه تستروِز و واژگانرایگانهایشده و گرامر
کانالعضوشدهومطالبوپشتیبانیدسترسیدارید این در کنید.همچنینآموزشتصویریواژگان.حتمًا کتابرادنبال هایمرتبطبا

گراممجموعهبهآدرس کنکورنیزدراینستا دسترسیخواهدبود.قابلInstagram.com/GeneralEnglishپرتکرار
کهدرجناستادعزیزمان،دانیمازدرپایان،وظیفهخودمی کتبابآقایدکترمجیدایوزیان زبانعمومیزیر»مراحلنگارشمجموعه

کهبانظراتعزیزشانهمراهمانبودند،تشکرنماییم«بینذره .همچنینسپاسازمدیریتانتشاراتنگاهدانش،جنابآقایمحمودیان،
کتاب،فصلینودرآموزشزبانانگلیسیویژهدانش گشودهبااعتمادشانبهاین اند.جویانتحصیالتتکمیلی

کهتمامداشته کوچکیازپدرومادرعزیزمان کتاب،تقدیمبهلبخند  مانرامدیونشانیم.واین

با   ر ݤه ݣݣا  د نوسف  یݔ   لݨٮ  ݣݣݣیݤب  ب یبدݠه - ݨّ ش  هبن   یه ج 
ݭݭݫ  ن  اد  تا ه ݭݭݭݔٮݭݭݭݭݫ 6931ماه  ش 
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ِوزســآݠم ِِهـتـرفشیپِرِ ـــݠمـراگِعامݓِحِݒ 
ݢ* ب ان    ݤب ه ݢ *ݤݤه ݣݣساد ز   

گرامر پیشرفته آشنا نماییم. نکات این فصل از صفر تا صد پوشش کتاب، قصد داریم تا شما را با  تمامی مطالب الزم دهنده  در این فصل از 
گام پیشگرامر هستند.  سؤاالتبرای پاسخ به  کتاب حتی یک  که با مطالعه این  گوشزد شده است  کلیه  تر برداشته و نکاتی را  شان بتوانید به 

 و ... نیز پاسخ دهید.  MSRT ،EPT ،UTEPT ،TOLIMOهای زبان داخلی همچون  آزمون سؤاالت
ج نموده و با  کتابی خار کتاب را از حالت  کسل عنوان هیچ بهایم تا  درآمیخته طنزلحن  کنندگی دستور زبان شما را خسته و  یکنواختی و 

که زبان الکن ما قادر به بیانش بوده است، از شوخی کالمی  دلسرد نکند. تا جایی  که  در تفهیم مطالب ثقیل بهره جستههای  ایم. امید است 
گرامر،  کمک شایانی به امر تفهیم  ع   و برای همیشه، باشد.  بار کیاین موضو

گرامر را از میان  بندی های طبقه مبحث، تستدر انتهای این  گلچین نموده متعددمان و آزمون تألیفاتشده  کارشناسی ارشد  ایم.  های 
کارشناسی ارشد  هشک عصار ها بی این تست کنکور دکتری، باالترین میزان شباهت را دارد. با رصد  01کنکور  سال اخیر است و از نظر تطبیق با 

ح  ع آشکار می سادگی بهاخیر  های السزبان در  سؤالالگوی طر که تست این موضو کنکور، در یک سطح بوده و  گردد  گرامر هر دو  با های 
پروا و خالصانه در اختیارتان  ها را بی ایم و آن های تشریحی نداشته گونه خساستی در بیان پاسخ گردند. هیچ اندکی تفاوت در بیان، ارائه می

گرام 011ایم. این  قرار داده کرد و بازخورد مثبتشان را در پاسخ به تستتست  گرامر شما را تثبیت خواهند  های دکتری  ر، تا حد بسیار باالیی 
های آن بخش را از  اخیر مالحظه خواهید نمود. سعی نمایید تا پس از اتمام هر بخش )برای مثال پس از اتمام مبحث فعل( تست های سال

گردند.پاسخ دهید تا مباحث بیش نامه درسانتهای   تر و بیشتر برای شما واضح 
کنکوری موفق نیاز دارید در آن ارائه شده است. با تورق ساده این بخش،  حقیقتا   که شما برای  کالس درس است و هرچیزی  کتاب،  این 

کتاب و به درک تفاوت کتب آموزش عالی دست خواهید یافت.  های بیشمار بیان  ل بیش از این فصل ماحصجامعیت آن در قیاس با تمام 
گرامر است و چکیده آن دانش را بی کتاب ویژه   ایم.  در اختیارتان قرار داده وکاست کممنت و بدون  سه سال تالش در زمینه نگارش 

کم بودن تست گر از  گالیه ا محتوا به  بی یخط کیمندید )ما عادت نداریم همچون سایرین تست بدون جواب یا  های انتهای فصل 
گرامر مبحثی را از صفحه پشتیبانی  051از لینک موجود در تصویر زیر،  رایگان بهتوانید  ورد مخاطب دهیم(، میقیمت قطور شدن به خ تست 

کد  که  کنید.  صفحه بعد آمده استآن را در  QRکتاب  کیددانلود  که از دید ما این تست می مؤکد تأ دهنده  جامع و پوشش یقدر بهها  کنیم 
که نیازی به دانلو که زمان زیادی تا  صرفا  د و مطالعه آن فایل نیست. نکات هستند  برای رفع وسواس فکری برخی از دوستان یا برای افرادی 

 ایم. در آنجا قرار داده رایگان بهکنکور دکتری در اختیار دارند، این فایل را 
ک به نظر می کمی ترسنا که زمان اندکی در اختیار دارند و حجم این بخش  که برای  رسد )!( برای افرادی  در  بار اولیناین نوید را داریم 

کرده ایران با ارائه آمار تحلیلی و دقیق، پیش از هر فصل تعداد تست ح شده از هریک از زیر موضوعات را بیان  شما  بیترت نیا بهایم.  های مطر
درصد  03پوشش باالیی در حد صفحه است و  03های پراهمیت چیزی حدود  های مهم مطالب بروید. بخش توانید تنها سراغ قسمت می

گر  تست مهم و درصِد  03این  بار اولیندرصد اهمیت را دارند و ما برای  03درصد مطالب،  03پارتو را یادآور شویم،  اصلها را خواهد داشت. ا
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زه  18  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

کرده تأثیرگذار کیدهای مورد  در مورد بخشکتاب  مؤلففایل صوتی آموزشی ایم. همچنین  را مشخص  اخیر، در  های لساطراحان در  تأ
گوش  های این فایل درصورتی به توصیه حتما  کد پایین آمده است.  QRصفحه پشتیبانی و  که حوصله خواندن تمام این فصل را ندارید، 

کنید.  کسب  که  ای )فراموش نکنید هر زیرفصل، دارای مقدمهدهید تا به بهترین نحو، نتیجه عالی را  کوتاه مربوط به آن فصل است 
کیدا  توصیه میخواندنش  شود( ان ا

کنکور دکتری  کتاب قابل پاسخ بودند و مهم 59تست از  51، 69در  گروه، تنها با خواندن این  گرامر دو  %( تنها 05تست ) 50تر اینکه  تست 
کنکور خود،شده در فایل صوتی قابل پاسخ بودند.  های مهم اشاره با خواندن همان بخش ع به آن صفحه تا اتمام  کردن  از پس از رجو چک 

 ( غافل نشوید.telegram.me/GeneralEnglish) بین ذرهکانال تلگرام بزرگ زبان زیر 
 این فصل: فرد منحصربههای  ویژگی
 گرامر تا پیشرفته ݨݨ  در قالب محاوره و تترین حد ) آموزش  ݨ  نݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  ضݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  !(ݧ
  کشور بار اولینبرای بیان میزان تکرار و اهمیت هر زیر بخش  در 
  تشریحی واقعا  های  تست با پاسخ 533گلچین و منتخب 
  کنکور دکتری  61پوشش  69درصدی 
  گرامر بر مبنای  013دانلود رایگان  کتاب نامه درستست 
 گرامر با پوشش باال در حد آزمون تافل  آموزش جامع 

 033 گرامری مثال ترجمه  شده 

 کانال تلگرام پشتیبانی گرامر در صفحه اختصاصی و   و آموزش رایگان نکات سطح باالی 
  

گرامر زبان عمومی دکتری همانند سایر بخش ها از طریق اسکن  صفحه پشتیبانی بخش 
QR code  ،گوشی هوشمند کد با  روبرو قابل مشاهده است. چنانچه با فرآیند طریقه اسکن این 

کافی است بدانید برای استفاده از آن را بر روی  qr code افزارهای نرمیکی از  ،ناآشنا هستید، 
کرده و خود گوشی  کر افزار نرمبه اینترنت وصل هستید،  که یزماننصب  کد را با  دهرا باز  و این 
گر باز هم ابهامی داشتید، سایت گوشی  مربوطه را برای  افزار نرمتوضیحات الزم و زیر بخوانید. ا

گوشی  دهد. ها در اختیارتان قرار می انواع 
qr-code.ir 

 
کتاب است و  کد و آدرس فقط برای دارنده این  ک نگذارید. لطفا  این  کسی اشترا  آن را با 
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ِآمــ ِِپیشـرفتـهِجامعِگـرامرِ ِوزش  11-1  | فصل اسم رموضوعاتیز تیاهم زانیم   سادهِبهِزبان 
 

 

 اسم -1

 1 موضوعات فصل اسمزیرمیزان اهمیت  -1-1

 تعداد تکرار نام مبحث 

 25/1 اسم 

 52/1 اضافه پس از اسم حروف 

 

 درصد 1  :از این فصل سؤاالتدرصد تکرار 

 خواهد بود.در سایر فصول ها  گیرد اما زیربنای پاسخ به بسیاری از تست مستقیم قرار نمی سؤالدر نظر داشته باشید که مبحث اسم، مورد 

 شود. توصیه می عنوان صفت استفاده از اسم بهو  شمارش غیرقابلاسامی قابل شمارش و روخوانی کلی این فصل کوتاه با تمرکز بر بخش  صرفاً

 د.شو که بیشتر حفظی محسوب میآمده تست  11و  19 های سالدر  ،حروف اضافه پس از اسماز مبحث  هانت

 

 

صول در ت مامی  ست  مار ا  گرامر، ب ه دق ت  ف  ده رط اهی  ت  ن  ح ش  ار  ا 
صل در ریک ن  ک  ف  ا ور دکت  دب ن  وات  و ب ه شادگی ب ت  ج  ش  ا دات  ده ت  وق ت  و  ن  ش 

رت   احت  ب  ر روی من  ود را ب  مرک دق ت  خ  رای ک ر  ک رار مت  د. ای ن  کار ب   ن  ی  اول ن 
ور صورت   ݧ  ٮگرق  ت ار در کش  .ݧ  ه است 

 

                                                        
های  ایم با دقت باالیی سؤاالت را به بخش . ما سعی کردهخاص، نیمی از دانش یک مبحث و نیمی از دانش مبحث دیگر الزم بوده است یسؤالآن است که برای پاسخ دادن به  2/9منظور از عدد  1

 برای پاسخ به آن تقسیم کنیم. ازیموردندانشی 

https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA
https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA


 

 
 

زه  82 ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 19. ... a nicely written article ...  یعنی صفت مفعولی( _نه اینکه مقاله خودش نویسنده باشه_)مقاله به زیبایی نوشته شده  

 20. Interested people can sign up for the class. نام کنن. تونن برای این کالس ثبتیمند مافراد عالقه  

 (نه فاعلی خوایممی پس صفت مفعولی _!کنندمند میعالقهنه افرادی که دیگران را _مند هستند ی که به چیزی عالقهمند یعنی کسان)افراد عالقه

  فاعلی و مفعولی پرکاربرد هایصفتبرخی دیگر از: 

exploded/exploding occupied/occupying aged/aging 

broken/breaking astonished/astonishing frustrated/frustrating 

 6توجــه 

 یلاز تبد یش)پ یمرتبط با فعل اصل یدهایبهتر از ق یحروشن شدن موضوع و توض یبراتونین می ،نکنیمیاستفاده  یمفعول یا یکه از صفت فاعل یطیشرا تو 

 :کنیدبه صفت شدن( استفاده 

… a newly painted room …  ... به تازگی رنگ شده  ... یک خانه 

She looked immensely relieved when she heard the news. .بیاندازه آسوده )خاطرجمع( به نظر رسید  اون وقتی که خبر رو شنید، 

The experience was absolutely terrifying. .کامالً تلخی )وحشتناکی( بود  تجربه 

کننده و بدردنخوری هستم! و دومی یعنی من آدم خسته به ترتیبزمین تا آسمون فرق داره!!  I am boredبا  I am boringدونید که می اآلن حتماًدیگه 

 حوصله ندارم.  اآلنیعنی من خسته هستم و 

 ساده: سؤالبریم سراغ یه سری اشه، و خیال ما باید راحت باگه به این حد از تسلط رسیدید )!( 

 2 ایستگاه پرسش

  1قرار دهید.در جای خالی  ، صفت فاعلی یا مفعولی مناسبریشه عنوان شده در داخل پرانتزبر اساس  

1. I was ............. when my co-worked admitted stealing some money. (shock) 

2. I think Prof. Kuban's lesson was more ............. than Prof. Brown's. (interest) 

3. For 24 hours on the flight to Indonesia, I was the most ............. I've ever been. (bore) 

4. Many people find cockroaches ............. (frighten) 

5. Mary was really ............. when she fell over in front of her new friend. (embarrass) 

6. What an ............. noise! (alarm) 

7. The most ............. thing was that he did not speak up. (annoy) 

  3تفضیلیو صفت  2ای مقایسهصفت  -2-5

استفاده و ...  ، ضعفحان و برتریمزیت، رجنظر دو یا چند چیز از بین مقایسه هم هستن که برای  هایی صفت، دادیمتوضیح تا اینجا که  یت مطلقاعالوه بر صف

 :هستدر کنکور دکتری کل فصل صفت ، مهمترین بخش ای( )مقایسه دسته اول، که بندی میشن کلی طبقه دو دستهتو این صفات . شن می

-1-5-2 ای مقایسهصفت  

       

با اسم دیگه رو  حالت، چگونگی و شرایط یک اسم ،ای مقایسهصفت شده. ذکر این بخش  ،جهت یادآوری صرفاًو  آشنا هستیناز قبل با این نوع صفات احتماالً 

، «تر بزرگ»: کنیم اضافه می «تر-» به انتهای صفت، تو زبان فارسی صفات اینترجمه قع مو. هر میکار  به غیرمستقیمبه دو صورت مستقیم یا  و کنه قیاس می

 و ... «تر باحال»، «تر خوشگل»

 نه بیشتر.و داشته باشیم، رو که قصد مقایسه دو چیز  کنیم میزمانی استفاده  فقطت ااز این صفشین که  متوجه میبا فارسی هم قیاس کنین، اگه 

                                                        
1  

2
 Comparative adjective 

3
 Superlative adjective 

 عالئم more ،less ،er- ،than، تر

صول، در  دآی ف  خ ش  در آب ت  ر ب  مار ه  کر آ  ر ذ  عالوه ب 
خ ش   ر ب  ر  ب  ی  امه ب  اعف  اه درون  درست  د مض  اکت  ی مهم ت 

م. ن موذه  آی 

خ ش  گرآمر، ساذه،  اب  در ب  لحن  کت 

اب ه  . )مش  صمی می و ب ه ذور آر  ت کلف  آست 

 کالس درس وآق عی(
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ِآمــ ِِپیشـرفتـهِجامعِگـرامرِ ِوزش  33-3  | اسم مصدر و مصدر   سادهِبهِزبان 
 

 

 از برخی اسامی پس infinitiveاستفاده از  -3-4-2-4

 toهم بعدش مصدر با  همین لغات پایین بینید که صورت فعلی بگیرن. اگه دقت کنید می toتونن مصدر با  یه سری از اسامی هستن که بعد از خودشون می

 یا ...(: failureو  failیا  wishو  wishیا  decisionو  decide)مثالً میومد 

1. It was a good decision to move to San Francisco. .این یه تصمیم خوب بود که بریم سن فرانسیسکو 

2. His wish to become an actor was well-known. شده( بود. اون که یه بازیگر بشه، خیلی معروف )شناخته آرزوی  

 اند از: عبارتاسامی بعضی از این 

ability 

advice 

agreement 

ambition 

anxiety 

appeal 

attempt 

chance 

decision 

demand 

desire 

dream 

failure 

goal 

motivation 

need 

offer 

opportunity 

order 

permission 

plan 

preparation 

promise 

proposal 

recommendation 

refusal 

reluctance 

reminder 

request 

requirement 

suggestion 

tendency 

way 

willingness  

wish 

 هت گفتن ایده، قصد، علت، هدف، و یا منظور از انجام کاریج infinitiveاستفاده از  -3-4-2-5

کنن. ما برای گفتن قصد انجام کاری، علت،  ( ازش یاد میin order toدونست که برخی منابع به شکل ) toاستفاده از مصدر با  پرکاربردتریناین رو میشه 

 کنیم: استفاده می toمنظور، هدف، دلیل، ایده و ... از مصدر با 

1. Sarah bought the English dictionary to look up difficult words. 
 دیکشنری خرید.( ،لغات سختبدنبال به منظور گشتن . )یا بگردهلغات مشکل  تا به دنبالنامه انگلیسی رو خرید  سارا لغت

2. Ali uses GeneralEnglish.ir to learn English. 

 کنه. استفاده می generalenglish.irان( از سایت )با هدف یادگیری زببه جهت یادگیری زبان علی 

 پس از فعل مجهول infinitiveاستفاده از  -3-4-2-6

 (:البته استثنا هم داره که از سطح کنکور دکتری باالتر هستمیاد ) toبه صورت مصدر با  عمدتاًبعد از افعال مجهول، اگر بخوایم فعل دومی بیاریم، 

1. The tourists are believed to be safe. ها در امان باشند. شه که توریست تصور می  

2. He was asked to leave. .از او خواسته شد که اینجا رو ترک کنه 
3. The storm is reported to have killed five people. .گزارش شده که طوفان پنج نفر رو کشته 

 تا اون موقع، همین حد هم عالیه. تر و بهتر درک کنین.رو خوندین، بهجمله مصدری موصولی شبهره این مورد رو وقتی مبحث  انتظار می

 و مهم پرتکراردر چند ساختار  infinitiveاستفاده از  -3-4-2-7

 too + adjective/adverb + infinitive: 

4. The box is too heavy to carry. )کردجعبه خیلی سنگینه که بشه جابجاش  )صفت.  

5. Ra'na ran too slowly to win the race. )دوید که بتونه برنده مسابقه باشه. بسیار آروم می عنار )قید  

 adjective/adverb + enough + infinitive: 

6. She is tall enough to reach the book on the shelf. )اون به اندازه کافی قدبلنده که }دستش{ به کتاب توی قفسه برسه. )صفت   

7. Saba runs quickly enough to win the race. )دوید که بتونه برنده مسابقه بشه. به اندازه کافی سریع می صبا  )قید  

 enough + noun + infinitive 

8. He has enough money to buy his own car.  رو بخرهماشین خودش داره که اون پول کافی.   

9. Elnaz & Hadi need enough time to finish writing this book. 

 افی داشتن تا بتونن نوشتن این کتاب رو تموم کنن.الناز و هادی نیاز به زمان ک

 infinitiveطریقه منفی کردن  -3-4-2-8

 اضافه کنیم: notاون  قبل ازکافیه تا به  infinitiveمنفی کردن ، برای gerundمشابه 

1. I decided not to go.  .)من تصمیم گرفتم که نـَرَم )تصمیم به نرفتن گرفتم 

2. The most important thing is not to give up. .مهم ترین چیز تسلیم نشدن )دست نکشیدن( است  

هه   کت  چ  ن  ه ن میای در کت   ی  ت  اگف  د. اب  ن  اح .. مان  ش  ن   ث  ن مام مت  هی  ، ت   ن ا ساده رف ت  ان  . ری ن  ب ت  ده اسث  کر س   د 

مه 700 رج  ال ت  ده مت   س 
اب    در ای ن  کت 

ر کت ب   ن  ن ا سات  چ ا  ر  واض  ه ن مات   وج 
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زه  66 ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

happyThey are   هستند( یا  خوشحال)اوناstrangeIt seems  میاد(. عجیب )اون به نظر 

 23توجــه 

 تونن با قید (. بعضیاشون اما هستن که هم می-3-2شن نه قید )رجوع کنید به بحث افعال ربطی، همونطور که چندبار هم بحث کردیم، با صفت همراه می

 .ن فرق خواهد داشت )پس مهمه که بعدشون صفت میاریم یا قید(ولی معنیشو ،بیان و هم با صفت

look good (= در ظاهر و تیپ) look well (=  بیناییاز نظر ) 

feel good (=از نظرسالمت/فکری) feel well (= داشتن حس المسه قوی) 

smell good (= عطر یا بوی خوبی دادن)  smell well (= داشتن حس بویایی خوب) 

taste good (= برتر بودن و یا خوب به نظر رسیدن) taste well (= داشتن حس چشایی خوب) 

 4-6-3-so  وsuch 

 :استفاده کرد «(many, much, few, littleگروه اسمی )شروع شده با »یا و  «قید»، «صفت» از توانمی soپس از قید 

 1. John is so interesting to talk to. ( .adj   ) ه.صحبت کردن با جان خیلی جذاب  

 2. Science is changing so rapidly. ( .adv  )  علم خیلی سریع در حال تغییره.

 3. I want to do so many different things. (many گروه اسمی شروع شده با) خوام چیزهای مختلف زیادی انجام بدم. من می  

 :بشهمراه ه «گروه اسمی جمع»یا  «(a/anگروه اسمی مفرد )شروع شده با »با  تونه می suchقید 

 4. There was such a noise we couldn't hear. (singular noun group with “a”) 
 تونستیم }چیزی{ بشنویم.سروصدایی بود که ما نمی نچناناو

 5. Such men are dangerous. (plural noun) .اینچنین افرادی، خطرناک هستن 

 نیست: anیا  aدیگه نیازی به  اًطبیعتاومد،  «شمارش غیرقابلاسم » suchالبته اگه بعد از 

 6. We’ve had such awful weather lately. (uncountable noun) .اخیراً، چنان آبوهوای افتضاحی داشتهایم 

 .نمیاد «(…,little, manyگروه اسمی جمع )بدون »یا  «(anیا  aگروه اسمی مفرد )شروع شده با »با  soکه  دقت داشته باشیدتوجه: 

 22توجــه 

that ها  البته تو این ترکیبشن.  در زبان انگلیسی استفاده می مکرراًهای بسیار پرکاربردی هستن که  ترکیب ... such ... thatو  ... so ... thatترکیب  

 :تاخیر دکتری اس های سال. این مورد خوراک تست حذف شده( thatباال که  4اختیاریه )مثه مثال شماره 

The music is so loud (that) I can't sleep. 

She has so few friends (that) she rarely gets out of the house. 

He is such an idiot (that) nobody would hire him. 

 23توجــه 

 شد با رد گزینه هم زد.( ازش تست اومد، در اینجا میگیم. )اون تست رو می 66دکتری یکبار در  متأسفانهپرکاربرد نیست اما چون  so … as to doساختار  

 آن دقت کنید: های است. به مثال...« انقدر ... که »این ساختار به معنای 

I'm not so stupid as to believe that. .من انقدر احمق نیستم که باورش کنم 

The particles are so small as to be almost invisible. هستندکه تقریبا نامرئی  نداجزاء انقدر کوچک.  

 کاره: و برای بیان هدف به کار می هست in order toهم معنی  so as to doالبته خود  

We went early so as to get good seats. های خوب رو بگیریم. ما زود رفتیم که صندلی  

  شانو حروف اضافهقیود زمان -4-6-4 

 :بشینآشنا حروف رد. بد نیست با این بُکار بهمتناسب  اضافهحرفباید  ،مانبا قیدهای ز

at: 

  clock times: at eight o'clock, at three fifteen )ساعت(

ه 09از   ش  ی  ب   وج  ر اساس ت  ر ب  کوز دکت  ه و ، یکن  هی  د  می  ظ  ن  ٮݦ  ت  واب  ده است  که ٮ ن  س 
ش  اٯݦ  در  وش  ، ت  ق  ده  لب  ن کات  دق ن  ن  د.  درصد ت ست   099ده  ری ب اس  اهی گرامر دکت 
امه گراواز   ه درسن  ب ان  ساده و مر ه ب ه واز  ر اساس ب ه ز  کوز دک ب  .ت  ک ن   ری است 
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ِآمــ ِِپیشـرفتـهِجامعِگـرامرِ ِوزش  18-5  | یدیو تأک یانعکاس ریضم   سادهِبهِزبان 
 

 

 بر روی قواعد مالکیت تا اینجای کار هستن: یخوبپایین هم مرور ال مثدو 

 14. The soccer team of my brother's best-friend won.  ِبرادرم پیروز شد. بهترین دوستِ تیم فوتبال  

 15. The wet, slippery grass of the field prevented us from playing. 
 {ن}از بازی کردن ما ممانعت بعمل آورد .نشدزمین بازی مانع بازی کردن ما  ةغزندخیس و ل های علف

 65توجــه 

 !!جلو روبه« of»برای کنیم و  عقب ترجمه می به رو« s'»موقع ترجمه اگه دقت کرده باشید، برای  

... the report ’s  conclusion ...  ...نتیجه گزارش ...  

... The conclusion of  the report ...  ...نتیجه گزارش ...  

 65توجــه 

 الیه که تو فارسی داریم: مضاف-مثه مضاف دقیقاًهست. « /ــِـ/ة/ءیِ»کنیم! خیلی جاها معادل  برای بیان مالکیت استفاده نمی ofهمیشه از  

The name of the ship was ‘Titanic’.  ِکشتی تایتانیک بود.نام  

... the end of the day ...  ...انتهایِ )پایانِ( روز ...  

 65توجــه 

 : بکار ببریمبرای انسان رو  ofبا  تونیم به این شکل هم مالکیت می 

 + اسم ofضمیر ملکی + 

A neighbor of hers called late last night. یشب دیروقت زنگ زد.هاش د یکی از همسایه  

 (جمع نیستا! ضمیر ملکیه. sاینم  بودا! sher)دقت کنید که باالیی .  neighborherمعادل اینه که بگیم: 

 65توجــه 

 :باید بیاد یا ضمیر ملکی رو خالی بذاریدا! دوطرفشون اسم s'یا  ofیه موقع سوتی ندید و بعد از  

A friend of told him that you cannot go out tonight.  

A friend of mine told him that you cannot go out tonight.  

 :(اهمیتش برای کنکور پایینه) شه استفاده می s'و  ofهم داریم که فقط موقع حضور همزمان رو البته این استثنا  

She is a sister of Hadi’s. (=She is Hadi's sister) 

 one'sستفاده از ا-5-4-4 

اینه  ،one مزیتِ. کنیممیاستفاده « هرکس» oneرعایت احترام شخص ثالث یا گفتن حالت و قاعده کلی از کلمه خیلی وقتا واسه متون ادبی و آکادمیک تو 

 تفاده کنیم:شخص ثالث اس مالکیتِهم برای  one'sاز  نیمتومیما گویی بهتره. ، جنسیت نداره و برای کلیsheو  heکه برخالف 

 16. One must learn from one's [or his] mistakes. هبگیر درس شهرکسی باید از اشتباهات.  

 میاد:مفرد  فعل یا ضمیربا  oneراستی 

 17. One  has  an obligation to one's friends. های در قبال دوستانش دارهرکسی وظیفه.  

1تأکیدیو  ضمیر انعکاسی-5-5 
 

 کارکرد اصلی داره:تا دو این ضمیر . هازتاب دوباره یک چیز، بتأکیدییا ضمیر انعکاسی 

 آیینه دیدم! رو تو  خودم   من مثالً (: reflexiveمجدد به فاعل ) ایاشاره. 8

 این کار رو انجام دادم! خودممن  :(intensive)بر چیزی  تأکید ی مجدد جهتبازتاب. 2

                                                        
1
 Reflexive and Intensive Pronouns 

 مفعول

د ع  ی  ر ن کات  گرامری، ن کات  مف  الوه ب 
مه رج  . ب  ده است  د ش  ات  ق ی  ر  در کی  ی   ای ن 
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زه  401 ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 یاد:ب whereتونه بجای  و ... می at whichیا  in whichنکته آخر اینه که یادتون باشه، در حالت رسمی 

77. This is the store at which I saw my teacher. = This is the store where I saw my teacher. 

 نکات تکمیلی عبارات موصولی -6-3-4-11

 ! خاصه گیر عبارات موصولی، یه سری اصطالحِ آخرین نکته از بحث نفس

هستن قرار بگیره و معنای  اضافه حرفکه دارای عبارات پایین تونه  می ،)یعنی اون دوتای دیگه نه!!( whoseو  whichو  whomقبل از ضمیر موصولی 

 تری بهشون بده: تر و کامل قشنگ

all of any of (a) few of both of each of 

either of half of many of most of much of 

none of one/two of first/sec.. of  دار اضافه حرفو سایر عبارات  

 ها دقت کنین: به این مثال

78. There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years. 

 شناختم. ها می برای سالمن افراد زیادی تو مهمونی بودن، که خیلیاشون رو 

 ده .  رخ میعبارات موصولی نامعین این بحث بیشتر تو 

79. There are many people in this town  .  None of them was born in Sari. 

  There are many people in this town  ,  none of whom was born in Sari. 
 .)متولد نشدن( کدومشون تو ساری به دنیا نیومدن افراد زیادی تو این شهر هستن، که هیچ

نمی تونه کار ربط دادن دو  themکوچیک شد! بعدش هم چون  ،که بزرگ بود Noneشده و حرف اول « کاما»تبدیل به « نقطه»ای اتصال دوجمله، اول از همه بر ناگه دقت کنی

 چیزی به شکل اصالًنو بدونید که فاعل جمله است، ای none of whom استفاده کردیم. مهم نیست که whomجاش از  دهنده داریم، به جمله رو انجام بده و نیاز به ربط شبه

none of who  حالت فقط از این نداریم!! پس برای فاعل و مفعول درwhom  یاwhich بخونینبدون توضیح اضافه رو بعدی های  مثالکنیم.  استفاده می: 

80. There are a lot of things in this store .  Most of them were made in China. 

  There are a lot of things in this store ,  most of which were made in China. 

 چیزهای زیادی تو این مغازه هست، که اغلبشون ساخت چین هستن!

81. She has a computer .  The processor of it is a CORE i7. 

  She has a computer ,  the processor of which is a CORE i7. 

 هست. core i7 نده اونداره که پردازاون کامپیوتری 

82. She has a computer .  Its processor is a CORE i7. 

  She has a computer ,  whose processor is a CORE i7.  .هست core i7   ش اون کامپیوتری داره که پردازنده 

 08توجــه 

 صورت سؤالی بنویسید. یعنی جای فعل و فاعل رو عوض وقت تو جمله خبری این اشتباه مهلک رو نکنید که اونا رو بههاس. هیچاین نکته برای تمام موصول

 نکنیدا! یا بدتر از اون فعل کمکی به جمله اضافه نکنید!!

Their decision will depend on how good is your offer.  

Their decision will depend on how good your offer is.  

I don’t know whom have you already met.  

I don’t know whom you’ve already met.  

What does she need is a good long holiday.  

What she needs is a good long holiday.  

 08ــه توج

 تونه به جای فعل، مصدر با هایی که خوندیم، میبعد از موصولto  .اش رو داشتیم:د و تو کنکور نمونهاز دیدن این موضوع تعجب نکنیبیاد 

I don’t know what to say. {=what should I say} 

You must explain to her how to start the motor. {=how she should start the motor}  

I never know who to speak to. {=who I should speak to} 

I am wondering where to put my coat. {=where I should put my coat} 

 شون کامال متداول هست.بقیه در زبان انگلیسی با ده اما، به ندرت رخ میwhyالبته این موضوع با 

ر موصولی 08ب ی ش  از   مات  حث  ض  ا از  مب  ده صرف  مه ش  رج  ال ت   مث 
رای اولی ن   ری(، ت  کوز دکت  حث  کث  ری ن  مب  اب   )مهمت   ب از در کث 

ن  » ره ب ی  ر د  ت  ری ز  ب ان  عمومی دکت  .« ز  ده اسث   ق راز داده ش 

ث   واه  وع دسث  خ  ر موص  سلط واق عی ت  ، ب ه ت  خ ش   د ب اف ت  ب عد از  مطالعه ای ن  ب 
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زه  821 ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 36) Are some people born clever and others born stupid? Or is intelligence developed by 

our environment and our experiences? …………, the answer to both these questions is yes.  برق( 11)ارشد  

1) Too strange 2) Too strangely 3) Strangely enough 4) Strange enough 

 37) A child who lives in a boring environment will develop his intelligence ………… one who lives in 

rich and varied surroundings.  مهندسی مواد و کامپیوتر( 11)ارشد  

1) if 2) so that 3) rather than 4) less than 

…(38)… genetically modify animals were so inefficient and crude …(39)… no sane biologist would 

dream of using them on humans.  مدیریت، حسابداری و علوم تربیتی( 95)ارشد  

 38) 1) The methods available to until recently 2) Until recently the methods available to 

3) Until available to recently methods 4) The until recently methods available to 

 39) 1) because 2) as 3) such that 4) that 

 40) The air surrounding the electron stream becomes ………… hot - up to 50,000 degrees Fahrenheit - 

that it forms a resonating tube of partial vacuum.  یع و مهندسی عمران(مهندسی صنا 95)ارشد  

1) too 2) very 3) enough 4) so 

-5-7 هایمهممروریفصلحروفاضافهوضمایرتست 

41) According to ………… in the journal Science, “soot found on ceilings of prehistoric caves provides 

ample evidence of the high levels of pollution.”  (مهندسی کشاورزی و معدن 99)ارشد  

1) a 1983 article 2) article for 1983 3) a 1983rd article 4) article in 1983 

42) If you put ………… value in yourself, others will not value you.  (مهندسی مکانیک و مجموعه شیمی 18)ارشد  

1) some 2) a little 3) little 4) a great deal 

43) ………… foods contain all nutrients. So it is not just the quantity of food eaten that is important, 

but also the variety.  (مدیریت پروژه و ساخت، و علوم کامپیوتر 11)ارشد  

1) Not all 2) Not each 3) Neither do all 4) Neither each 

44) China has been influenced mainly by three systems of religion and morals: Confucianism, Taoism, 

and Buddhism. ………… started in China.  (معماری و مامایی 11)ارشد  

1) Two first 2) First two 3) The two first 4) The first two 

45) Walford notes: “The Okinawans have about ………… the calorie intake of the rest of Japan.” 

 (ریاضی، تاریخ و سینما 99)ارشد  

1) 70 percent of 2) a percentage of 70 3) 70 percent 4) 70 of the percentage 

46) Some plants produce natural herbicides ………… the genus Juglans (walnuts) or the tree of heaven. 

 (صنعتی، پلیمر و مدیریت اجرایی ایمنی 99)ارشد 

1) either 2) such as 3) or 4) includes 

47) If runner eased off in any way, his first steps would lag behind …………, guaranteeing a loss.  برق( 99)ارشد  

1) those of his competitors 2) his competitors  

3) what did his competitors 4) the one in his competitors 

48) Herbicides act by interfering with ………… and are often synthetic mimics of natural plant 

hormones.  (صنعتی، پلیمر و مدیریت اجرایی ایمنی 99)ارشد  

1) the weed of growth 2) the growth of the weed 

3) the weed in growing 4) the growing of the weed 

خ ت   ب ه  ت  امه گرامر، در ان  ت ست  اهی من  صول درسی  ک ف  کی  ف  هت  هت  صل ق رار گرف ت  د. ای ن   ای ای ن  ف  ان 
ه ت ست   ت  ه رس  د کلت  کوراهی ارش  ده اه و ت ست   اه ار  دل کی  ن  ش  ی  ن  گلچ  ی  ی مولف  ف  الی  د و ن اسخ   اهی ن  ن   ان  اه  اهی ا 

ی ش  مور  امع و ا  ار ج  ر مروری ت سی  . ب  احت  گرامری است  ه می   کلت 
ی کردن  ت ست  ن دو ای رون کرد کپ  ات عب ه ج  ر می  ادرست  در شاب  اب   ، در ای ن  ن  ن اسخ  ن ا ن ا ن اسخ  ن   کی 

ًا   کوراه و ت ست  صرف  ه عصاره کی  کت  ،  اهی ن  ری است  کور دکت  است  کی  هم دار را که می  د  الحظ  ی  واه   ن مود.ح 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soot
https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA
https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA


 

 
 

زه  241 ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

while  شود که بخواهیم عنوان کنیم چیزی صحیح است اما با موضوع عنوان شده اندکی تفاوت دارد. چنانچه استفاده میزمانیwhile  ،در میانه جمله بیاید
اگر در  howeverتر باشد. تر و یا سورپرایز کنندهشود که جمله دوم نسبت به اول بسیار متفاوتزمانی استفاده می howeverالزامی به استفاده از کاما نیست. 

 در یک جمله روبرو خواهیم شد! howeverبعد از خود کاما خواهد گرفت. ضمن آنکه در صورت حضور آن، با دو عدد  حتماًمیان جمله قرار بگیرد 

  صحیح است.« 1»گزینه  -85

ل دو جمله و یا شبه جمله را نشان دهد حرف ربط خواهد تقاب توجه به معنا چون می بینیم که جمله نیاز به فعل دارد و نیز بابا توجه به جمله زیر می
although  صحیح است.  «اگرچه»به معنایso that  باشد.می «زیرا که»به معنای 

… although  need  is not  necessarily  a prerequisite … 
 حرف ربط قیدی فاعل فعل  قید مسند 

 صحیح است. is، معنا نخواهد داد. بنابراین «دنانجام دا»اینجا به معنای  doesما نیاز به فعل داریم. 

 است.  حیصح« 1» نهیگز -85

حروف  نیاست. ا ی)اگرچه( جز حروف ربط تبع thoughاز حرف ربط مناسب استفاده کرد.  دیآنها، با نیارتباط ب یدو جمله و برا نیتوجه به تضاد ب با
 خواهد بود(. یالزام کامادو جمله حضور  نیجمله ظاهر شوند، ب یحروف در ابتدا نیذکر است اگر ا نداشته باشند )الزم به ایقبل از خود کاما داشته و  توانند یم

ربط دهنده هستند که  ودیجزء ق nevertheless/nonetheless دیدارد اما دقت داشته باش یمشابه یاست و معنا حیصح زین 1 نهیکاغذ گز یبر رو اگرچه
دو جمله را  توانند ینم هندهد ربط ودیکاما هستند. ق یدارا زی( بوده و پس از خود ن;) رگولینقطه و ایخود شاهد نقطه ).( و  از شیپ عمدتاًدر صورت اتصال دو جمله 

 دهنده( ربط ودیو ق یبه مبحث حروف ربط تبع دیبه هم متصل کنند. )رجوع کن دهند، یاتصال م یکه حروف ربط تبع یگذار با همان قواعد عالمت

 ! هاست نهیگز نِیتر و از حذف شونده ردیرا بر عهده بگ clauseکار اتصال دو  تواند یاصالً نم despiteکه  دیکنفراموش ن یراست

  صحیح است.« 1»گزینه  -06

 «.اندماندهغافل  یقتحق ینمردم از ا حال ینباا ، تمایل به از بین رفتن )از یاد رفتن( به سرعت دارند؛«آموزش فشرده»از طریق داده شده های آموزشمهارت»
تر یک مناسب روند؛ اما کدامو برای بیان تضاد به کار می« اگرچه»هر دو به معنای  1و گزینه  2با توجه به ترجمه متن، در اینجا نیاز به بیان تضاد است. گزینه 

 است؟
گیرند، دو ساز در میان دو جمله قرار می بط همپایهکه حروف ر دهنده )عطفی( است. هنگامیاز جمله قیود ربط howeverاگر به متن درس دقت کرده باشید، 

جز حروف ربط تبعی است و پس از خود  although( پس از آن( اما ,و استفاده از کاما ) however( پیش از ;گذاری مجاز است. )استفاده از ).( یا ) نوع نشانه
تواند صحیح می 2( پس از جای خالی نیامده است، تنها گزینه ,است. با توجه به اینکه کاما )کننده  یینتعگذاری در این سؤال مهم و  پس نشانه نیازی به کاما ندارد.

 گذاری مشخص شده، همگی صحیح هستند:های زیر نیز به شرط نشانهباشد. حالت

 Yet skills taught in “massed training” tend to decay rapidly. However, people remain unaware of this fact. 

 Yet skills taught in “massed training” tend to decay rapidly; however, people remain unaware of this fact. 

 Yet skills taught in “massed training” tend to decay rapidly, although people remain unaware of this fact. 

 Yet skills taught in “massed training” tend to decay rapidly although people remain unaware of this fact. 

« برای اینکه»به معنای  so thatها به جهت اشکال معنایی رد هستند. ها دقت کنید. سایر گزینهگذاری آن جمله قبل صحیح هستند، اما به نشانه 4تمام 
 است.عی موضوبرای نشان دادن توالی « سپس»به معنای  then است.

 است. حیصح« 4» نهیگز -01
کنند از طریق همان مکانیسم اصلی  نیستند، زیرا هر دو به مردم کمک می آور تعجبشوند  ها سبب کاهش وزن میی این برنامههردواین واقعیت که »

 «ها، وزن}شان را{کم کنند.}یعنی{ محدود کردن منابع عمده کالری
 . باشد یم becauseق است آن با جمله منطب یکه معنا یا نهیگز تنها

in fact در واقع» یبه معنا» ،although اگرچه و هرچند» یبه معنا» ،likewise و « گونه همان ای نیبه هم چن» یبه معناbecause رایز» یبه معنا 
بعد  ایاتفاق قبل و  لینشان دادن دل یبرا becauseنشان دادن تضاد و  یبرا althoughهستند ) یبعنوان حرف ربط تبع 4و  1 نهیگز تنها .باشد یم« و چرا که

 . کنند یجمله وابسته عمل م شبه کیجمله مستقل و  شبه کیاتصال  یاز خود( که برا
 حرف ربط: 4 نیاز ا ییها مثال

Steve decided not to come with us, and in fact he has already left for New York. 
She walked home by herself, although she knew that it was dangerous. 
Just water these plants twice a week, and likewise the ones in the bedroom. 
We didn’t enjoy the day because the weather was so awful. 

 رند؟گی یم یادر کدام گروه ج likewiseو  in fact دییو بگو دییو حروف را مطالعه نما ریمبحث ضما :نیتمر

، که می اسخ  ت ست  پ   امع آست  ان  ج  چ ن  ن  امه اه آ  ن  رآ درسن  وآن  آ  دپ د دآت  آ ت  ست  که ی ج 
ر  ی ب ه ه  گوی  ما، پ اسخ  رآی ش  ری رآ  8ب  کور دکت  . سهلت ست  گرآمر کن  د ساخ ت  وآه   آلوصول خ 
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 کتری  د  ور نکک نݦݦ گاژاو عجام ای  منݠݠݠهرا

ش  ݣݣݣݣب ا  پ و* ات  د ݣݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤݤدرصدصد ݤش  ݨ  ک لغ  ݧ  *ݥݣݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤݤݤݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦ  ر ٮݧ
که با وسواس خاصی از دل  کادمیک نگاشته شده است. واژگانی  کتاب، با هدف آشنا نمودن شما با پرتکرارترین واژگان آ این فصل از 

گلچین شده ایم. زیرساخت  اند. در بخش اول این فصل، شما را با ریشه، پیشوند و پسوندهای مهم زبان انگلیسی آشنا نموده کتب مرجع 
ع نشات میتوسعه واژگان در ذهن ا کاملی بر لغات مهم منابع مختلف داشته باشیم.  گیرد. پس از آن سعی داشته ز همین موضو ایم تا پوشش 

کتاب ی کتابو « که باید بدانیدواژه 0000»کتاب مهم اند و لغات  ذکر شدهکامل ، بطور «لغات ضروری تافل»و  «واژه ضروری 504»های  لغات 
های تافل و  های مهم آزمون اند. در ادامه نیز تمام واژه شود، در بخش بعدی بیان شده شناخته می« high school» که مختصرا با نام

گردآوری شده است.  آرای به همراه آزمون جی  های دکتری 
کنک انتهای مبحث با تست گلچین تالیفی، و یا منتخب و دشوار  کارشناسی ارشد جمعهای  ها  بندی شده است. در پاسخ آن تست ور 

گرامری مرور شده اند.  نیکتک  های پاسخ به سواالت واژگان به همراه نکات 
 های منحصر بخش آموزش واژگان چیست؟ اما ویژگی
  کتاب  Absolutely Essential Words 504پوشش صددرصدی 

  کتاب  Barron's Essential Words for the TOEFLپوشش صددرصدی 
  1100پوشش تمام لغات مهم دو کتاب مرجع words you need to know  وVocabulary for the High School Student 

 کلیه واژگان مهم دو آزمون بین   TOEFLو  GREالمللی  بیان 

  کنکور دکتری در  سال اخیر به تفکیک منابع 7پوشش صددرصدی واژگان 

 کلیه لغات این فصل  ذکر معنی، نقش واژه و مترادف برای 

 تشریحیواقعا های  های منتخب و تالیفی با پاسخ تست 
 کارشناسی ارشد و آزمون کنکور   های مهم داخلی  پوشش لغات مهم و پرتکرار 
  کانال تلگرام سایت در صفحه اختصاصی واژگانپشتیبانی و آموزش رایگان  و 

کافی در اختیار دارند به داوطلبان عزیز توصیه می گر زمان  زبان  0جلد  نگاهی به نیم شود، ا
بین چاپ همین انتشارات و اثری دیگر از  زبان عمومی زیر ذره 0بین بیندازند. جلد  عمومی زیر ذره

کنونی رسیده است و آن را به  مولفین، پس از پنج سال تالش مداوم در بهبود مستمر، به نسخه 
گر می جامع های  هم، مثالخواهید برای تمام واژگان م ترین منبع واژگان مبدل نموده است. ا

کتاب را از دست ندهید. با توجه به  آیی و تکنیک تیک ترجمه شده، ذکر تلفظ و هم که آن  ایت را یکجا داشته باشید، توصیه ما این است 
گنجانده شده کتاب فعلی و محدودیت فضا، تنها واژگان مهم، بدون ذکر تلفظ و مثال و ... در این فصل   اند. حجیم شدن 

 قابل مشاهده است.باال  QR codeها از طریق اسکن  زبان عمومی دکتری همانند سایر بخشواژگان تیبانی بخش پشاختصاصی صفحه 
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371 | یآن با زبان فارس اسیو پسوند و ق شهیر شوند،یبر پ یدرآمد شیپ   ترین  واژگان کنکــور دکتری مرور مهم
 

 

 آموزش پیشوند، ریشه و پسوند -1

-1-1 ساخت لغات 

 یادگیری و بخاطر سپاری لغات، مطالعه کنید.حتماً این بخش را پیش از 

یه به اجزای ریزتری هستند. شناخت این ساختار کمک زیادی در یادگیری معنای لغت، تجز ابلقها،  بسیاری از لغات موجود در زبان انگلیسی، همانند سایر زبان

 نماید. اطرسپاری و همچنین حدس معانی لغات ناآشنا میبخ

توان  ساده یک لغت به این اجزا، می  ( تشکیل شود. با تجزیهSuffix( و پسوند )Stemیا  Root(، ریشه )Prefixتواند از سه بخش پیشوند ) یک لغت می

 ی به معانی آن دست یافت.سادگ به

معنی لغت را بر ما آشکار  320222ها، بیش از  کارگیری آن ریشه و چگونگی به 31پیشوند و  02ای از  جموعهشناسان، مطبق مطالعه صورت گرفته توسط زبان

آشکار خواهد نمود. حتی اگر فرض را بر  بر مامعنای لغت را  300222ریشه  02پیشوند و  02اند که آشنایی با کند! البته تحقیقات مشابه دیگری نیز عنوان کرده می

 توان اهمیت بسیار باالی این جداول را انکار نمود. درصد صحیح باشند، بازهم نمی 22که این تحقیقات در حالتی بدبینانه تا این بدانیم 

ان انگلیسی گردند و تعداد دیگری نیز از زبان اسپانیایی، فرانسوی و ایتالیایی وارد زبها، به زبان التین و یونانی بازمی بسیاری از این پیشوندها، پسوندها و ریشه

 اند. شده

ها  های تکمیلی از آن بندی، مثال یت در یک جمعدرنهانماید و  سه بخش زیر به ترتیب، پیشوند، ریشه و پسوندهای مهم را به همراه مثال و معنی آن بازگو می
 3آورده شده است.

 یادگیری این بخش، برغمِ ظاهر عجیبش، بسیار ساده است!

 و پسوند و قیاس آن با زبان فارسیپیش درآمدی بر پیشوند، ریشه -1-2 
 دهنده لغات عبارتند از:سه جز اصلی تشکیل

 prefix گردد،که به ابتدای یک ریشه متصل می 

 root که بخش اصلی آن است و 

 suffix شوند.که گروهی از لغات هستند که به انتهای یک ریشه متصل می 

impolitely  :لغتی است که شامل هر سه جز استim  ،پیشوندpolite  یت درنهاریشه وly  پسوند آن است. حال نگاهی به طریقه تفکیک این اجزا از
 یکدیگر بیندازیم:

 Prefixes  
 دقت پیشوندهای مهم و تأثیر آن بر معنای یکدهد. در جداولی که در ادامه آمده است، بهچسبد، معنای آن را تغییر میزمانی که پیشوند به ابتدای اسمی می

احتماالً بار معنایی منفی  impolitelyتوان تا حدودی درک کرد که لغت بخشد و لذا میمعنای منفی به یک لغت می imمثال عنوانایم. بهلغت را بررسی نموده
= impolite خواهد داشت:   not polite 

 قت کنید:در لغت زیر د«( together»یا همان  «باهم»)پیشوندی با معنای  coبه تأثیر پیشوند 
co- (together)  +   exist     =    coexist    (to exist together)  با هم زیستن یا همزیستی نمودن 
co- (together)  +   operate =    cooperate (to operate or work together) همکاری و همیاری کردن 

 Roots  
 شوند. دو نوع ریشه در زبان انگلیسی وجود دارد:را سبب می ها بخش مرکزی یک لغت هستند و معنای اصلی لغتریشه

 (existو  politeای که به تنهایی هم دارای بار معنایی است. )مثل (: ریشهbase wordلغت پایه و اساسی ).1 

 و ...( ject ،flect ،cordتنهایی معنا ندارد. )مثل ای که به(: ریشهcombining rootریشه ترکیبی ).2 

                                                        
داشته  یمعن ینچند یشوندهااز پ یبرخ یآورده شده و ممکن است حت ینجااست که در ا یزیاز آن چ یشترب یاربس یارو پسوندها بس هاریشه یشوند،تعداد پ یددقت داشته باش 3

 .ایمیدهبرگز یسیمنابع زبان انگل ینبهتر یانرا از م هاآن ترینمهم ی،خاص و دقت با وسواس ینجاباشند. ما در ا

صل واژ  ش   ریروع ف  الب  اصو گان  ب ا ب ادگی  ، در ق  گان  د و ژی  لی واژ  وب  ش  ه، ب ی  ش 
. د د است  ه ی شوب  ، کلی  خ ش  ه ر ای ن  ب  ای واژ  ر  ش  داده میاج  موژ  ر ا  سی  ف  ا  ب ه ت  ود ب  ش 

ت   دب ل ب ه امری لد  ب  ما ت  رای ش  گان  ب  ری واژ   گردد.خ ش  ب   ب ادگی 
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381 | و پسوندها ها شهیر شوندها،یپ نیآموزش مهمتر   ترین  واژگان کنکــور دکتری مرور مهم
 

 

  cord, cour, cor heart دل، شجاع، قلب، هسته 

concord: دلیتوافق، هم  cordial: صمیمی، دوستانه، خونگرم 

encouragement:  دادن تأجردل و  discord: ینزاع، اصطکاک، ناجور   

  integer, integr whole کامل، تمام و کمال 

integration: یکپارچگی، ائتالف، اتحاد integrity: راستی، درستی، تمامیت، کامل بودن، کمال 
integral:  ،کندناپذیر، بخشی که کاملش میییجداضروری  integer: و کامل است عدد صحیح، عددی که اعشار ندارد  

  auto self خود 

autonomous: خودمختار autocratic: خودکامه، مستبد، استبدادی 

autobiography: شده توسط خود فردنامه نوشتهنامه، یا زندگیخودزندگی  automobile: خودرو!، اتومبیل 

  tract pull کشیدن 

retract: پس )عقب( کشیدن، پس گرفتن حرف detract: ن، کم کردن، کاستنبه پایین کشید  
extract: بیرون کشیدن، استخراج کردن distract: دیگری کشیدنسویکردن، بهِکسی را پرتحواس  

 

   پســوند  

   able to قابلِ، پذیر، شدنی able, ible, ble

conceivable: درک قابل  culpable: سرزنش، گناهکار قابل  culprit: گناهکار، متهم 
delectable:  ،ی، قابل لذت بردن!داشتن ستدولذیذ  durable: پایدار، ماندنیبادوام ،  (duration ربط بدهید به) 

feasible: پذیر یا قابل انجام شدنی، امکان  flexible: پذیر منعطف، قابل خم شدن یا انعطاف  

sustainable: پایدار، بادوام tangible: لمس ملموس، قابل  

)!(  tableکنیم که به هر کلمه دیگری که رسیدیم، همچون  هاست. البته فراموش نمی شک یکی از پرتکرارترین آن شود و بی استفاده میاین پسوند به کرّات در زمان انگلیسی 
لغت  13استفاده کنید! بیش از  پذیر!(!! خواهشاً از دانش ریشه، پیشوند و پسوند، بجا tو یا  tشدنی یا قابلِ  t»رویم )و احتماالً بگوییم  نمی« able»و « t»دنبال شکاندن آن به 

، پوشی( )قابل چشم negligible، انکار( )غیرقابل undeniable، )قابل قبول و منطقی( plausible، )قابل قبول( credibleمهم کنکور، با این پسوند همراه هستند: 
compatible )سازگار( ،malleable خوار( )قابل انعطاف، چکش ،immutable )تغییرناپذیر( ،unstable بینی، ناپایدار( )غیرقابل پیش ،unbearable )غیرقابل تحمل( ،
intolerable )غیرقابل تحمل( ،inevitable ناپذیر( )اجتناب ،illegible )ناخوانا( ،viable ماندنی!( )شدنی، زنده ،acceptable )قابل قبول( ،indefatigable 

 insatiable، )منحصربفرد( remarkable، ناشدنی( )تمام interminable، )قابل استطاعت( affordable، )قابل سنجش( measurable، ناپذیر( )خستگی
 نشدنی( و ... )پاک indelibleتشخیص(،  )قابل discernible، نشدنی( )تسلیم inexorable، پذیر( )آسیب vulnerable، )سیرنشدنی(

  ،حتماً باید بتوانید یک لغت را به تمامی اجزایش تجزیه کنید! بریم سراغ در این مقطع و پس از یادگیری پیشوند و ریشه و حاال پسوندintolerable 
تحمل یا  شود: غیرقابل ی میسادگ بهاش  است. معنای کلی« قابلِ یا پذیر» able-و « تحمل و تاب» tolerate، «ساز منفی» -inکه حاصل 

 terminate، ریشه «ساز منفی» -in بازهمکه البته ظاهرش بسیار دشوار است!! کنیم  را بررسی می interminableناپذیر. حال لغت ساده  تحمل
 «.ناپذیر پایان»پایان! یا به بیان صحیحش:  شود: غیرقابلِ حاصلش می« قابلِ یا پذیر»یعنی  able-و « پایان دادن»یعنی 

 شان کنید:  حال شما تجزیه(a) negligible ،(b) immutable  و(c) undeniable
 سخ پایین برگه(پا) 1

   full of سرشار از ful

uneventful: هیجان و معمولی سرشار از یکنواختی! یا بی  fanciful: خیالی، سرشار از وهم (fancy خیال، توهم) 

awful: وحشتناک، سرشار از حیرت (awe حیرت) harmful: آور، سرشار از ضرر مضر، زیان  

   lacking, without بدونِ، بی less

heedless: کلّه! بی مالحظه، بی توجه، بی فکر، بی  (heed توجه) ruthless: عاطفه، وحشی رحم، بی بی  

shameless: شرم، وقیح شرمانه، بی بی  reckless: فکر ، بی توجه محابا، بی بی  

   the study of شناسی logy

mythology: اساطیرشناسی (myth شناسی زیست :biology ( افسانه  

                                                        

 

هک  د و رپ ش  د، پ شوپ  وپ  ش  ه پ ی  دهاه لی  ش  دآده ش  مور  د و پ ی ش  آر   ی مهم آ  ه در  066آپ  وآر 
مه رج  مرآه ت  خ ش  ب ه ه  ن  پ ار آی ن  ب  رآی آولی  ان  ت  .  ش  ده آست  کر ش   د 
ه ت مام رچ  ر و صد آلب   ب ه شادگی ه  . ت  موخ ت  د آ  ی  وآه  گان  رآ خ  ه آصولی، وآر   ی 
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781 | 405کتاب  یلغات اصل   ترین  واژگان کنکــور دکتری مرور مهم
 

 

 405کتاب  -2

کتاب آورده آن لغت دشوارتر پیشنهادشده در  724به همراه  «Absolutely Essential Words 504»لغت اصلی کتاب  405در این قسمت، کلیه 
 منزله به( در جلوی واژه، ضور عالمت )دهنده میزان تکرار آن در کنکور دکتری است و همچنین ح ( در جلوی یک واژه، نشانحضور عالمت ) هر بار. اند شده

و ( هایی که عالمت ) بین انتشارات نگاه دانش، ذکر نشده است. سایر واژه کتاب زبان عمومی زیر ذره 7آن است که آن لغت اهمیت کمتری داشته و در جلد 
()  اند تری مطرح نشدهدر کنکور دک تاکنوناما  اند بین، آورده شده زبان عمومی زیر ذره 7ندارند، در جلد. 

-1-2 405لغات اصلی کتاب  
 

 |معنی| |مترادف| |تعداد تکرار در دکتری| |لغــت| 
1. aabbaannddoonn  (v)  leave, give up, renounce ترک کردن، رها کردن، واگذار کردن 
2. kkeeeenn  (adj)  eager, sharp, acute, anxious و باهوش، حساس یرکز یز،مشتاق، ت  

3. jjeeaalloouuss  (adj)  envious, suspicious, covetous حسود، بدگمان و شکاک 

4. ttaacctt  (n)  diplomacy, thoughtfulness انجام کار یتدرا یپلماسی، سیاست،نزاکت، د  

5. ooaatthh  (n)  vow, pledge, swear, profanity قسم، سوگند، فحش، ناسزا 
6. vvaaccaanntt  (adj)  empty, unoccupied, blank یاشغال نشده، بدون متصد ی،خال  

7. hhaarrddsshhiipp  (n)  difficulty, privation سختی، دشواری، مشقت 

8. ggaallllaanntt  (adj)  brave, valiant, gentlemanly نترس، جنتلمن، باادب و نزاکتانهشجاع ،  

9. ddaattaa  (n)  facts, information دیتا، اطالعات، حقایق 
10. uunnaaccccuussttoommeedd  (adj)  unusual, unfamiliar, surprising بیوغر بیعجناشناخته،  یرعادی،غ  

 11.bachelor (n)  graduated, unmarried man مرد مجرد ی،کارشناس یسانس،ل  

 12.qualify (v)  be eligible, be permitted شایستگی پیدا کردن، واجد شرایط بودن 

 13.corpse (n)  dead body جنازه، جسد، نعش 

 14.conceal (v)  hide, keep secret, cover up کردن، پوشاندن یپنهان کردن، مخف  

 15.dismal (adj)  gloomy, glum, dim دلگیر، افسرده، گرفته، تاریک 
 16.frigid (adj)  very cold, frozen, stiff, formal یمنجمد، سرد، رسم بندان، زده، یخ یخ  

 17.inhabit (v)  live in, occupy, dwell in اشغال و تصرف نمودن یدن،گز یسکن  

 18.numb (adj)  without sensation, unfeeling کِرِخت حس، یب  

 19.peril (n)  danger, jeopardy, risk, hazard خطر، مخاطره، ریسک 

 20.recline (v)  lie or lean back, be recumbent دادن یهخم شدن، تک یدن،لم  

 21.shriek (n/v)  scream / screech, squeal خراش( ، جیغ / جیغ کشیدن )دلادیدادوفر  

 22.sinister (adj)   menacing, threatening,  evil تهدیدکننده، بد یُمن، شیطانی 
 23.tempt (v)  entice, persuade, allure فریفتن، اغوا کردن، شیفته نمودن 
 24.wager (n)  bet, gamble بندی شرط، شرط  

 25.typical (adj)  representative, normal, usual یعاد ی،سرمشق، معمول گویا،، بارز  

 26.minimum (adj)  lowest level, lower limit مینیمم، حداقل، کمینه 
 27.scarce (adj)  in short supply, rare, scant کمیاب، نادر 

 28.annual (adj)  yearly, once-a-year سالهیک یانه،سال  

 29.persuade (v)  coax, convince, induce, cause یکردن، متقاعد کردن به کار یبترغ  

 30.essential (adj/n)  crucial, inherent / necessity لوازم ضروری الزم ی،ذات یاتی،ح ی،ساسا /  

 31.blend (n/v)  mixture, combination / mix, mingle مخلوط کردن یزه /مخلوط، آم یب،ترک  

 32.visible (adj)  perceptible, perceivable, seeable رؤیت پیدا، مرئی، آشکار، قابل  

 33.expensive (adj)  costly, high-priced قیمت، پرهزینه گران  

ات  ذ   ات  کت  ه لغ  ی 405کر کلی  راذف  و معن  مراه مت  ح ب ه ه   ،صحی 
ن   کرار ا  غداذ ت  مراه اعالم ت  کور ک اه در  ب ه ه  (،ذت  ران  ن  ت ار در اب  رای اولی  ری )ب   کت 

ور ت ا  ه اعالم حض  ور وار  ات  اس اس رب  عدم حض  گان  واق عی ع مرج  کت  ره؛ وار  ر د  ب  ت ان  عمومی ر  لد اول ر  ن   ج   ت ی 
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زه  891  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 482. wasp (n)  -  عسلبیزنبور  

 483. rehabilitate (v)  restore to normally, reinstate بازسازی کردن، بهسازی نمودن، احیا کردن 
 484. parole (n)  be conditionally released from jail (یمشروط )زندان یآزاد  

 485. vertical (adj)  upright, erect عمودی 

 486. multitude (n)  a lot, crowd, the populace یتجمع ،عامه مردم یم،عظ یلخ یاد،روه زگ  

 487. nominate (v)  appoint, select, propose کردن یشنهادنامزد کردن، انتخاب کردن، پ  

 488. potential (adj/n)  possible, likely / potentiality یلپتانس / استعداد نهفته یبالقوه، دارا  

 489. morgue (n)  mortuary )سردخانه )برای جنازه 

 490. preoccupied (adj)  obsessed, engrossed  ،یمشغولذهنمشغله  

 491. upholstery (n)  material used to cover chairs روکش مبل و صندلی 
 492. indifference (n)  lack of concern, disinterest توجهیمیلی، بیتفاوتی، بیبی  

 493. maintain (v)  preserve, sustain, support کردن پشتیبانی کردن، داشتن، حفظنگه  

 494. snub (v)  rebuff محلی کردن، سرد برخورد کردنبی  

 495. endure (v)  undergo, undertake, tolerate, last  ،ماندن باقیتحمل کردن، تاب آوردن  

 496. wrath (n)  extreme anger, rage غضب شدید، خشم 

 497. expose (v/n)  uncover, reveal / disclosure افشاء / آشکار کردن، پرده برداشتن  

 498. legend (n)  myth, saga, celebrity یادماندنیحماسه، افسانه، مشهور و به  

 499. ponder (v)  think about, contemplate تعمق کردن، تفکر کردن یدن،سنج  

 500. resign (v)  leave, give up, quit یدنرها کردن، دست کش ،استعفا دادن  

 501. drastic (adj)  extreme, serious, severe سخت ی،جدّ ی،و ناگهان یدشد  

 502. wharf (n)  quay, pier لنگرگاه، بارانداز 
 503. amend (v)  revise,  alter, modify, adjust 

 504. ballot (n)  vote, poll, election یبرگه رأ ی،مخف یرأ  

-2-2 واژه 524 – 405کتاب انتهای دشوار واژگان  
||  ||مترادفمترادف||  ||تعداد تکرار در دکتریتعداد تکرار در دکتری||  ||لغــتلغــت||   نینیمعمع ||  
1. aabbaattee  (v)  become less strong, subside یافتن فروکش کردن، کم شدن، کاهش  

2. aabbhhoorr  (v)  detest, hate (morally wrong) منزجر بودن، بودن، تنفر داشتن یزارب  

3. aacccclliimmaattee  (v)  adapt, adjust خو کردن، مأنوس شدن یدجد یطبه شرا  

4. aaddaaggee  (n)  a well-known phrase, proverb  معروف، مَثَلقول  

5. aaeeggiiss  (n)  protection, backing, support حفاظت، پشتیبانی، سپر و محافظت 

6. aafffflluueenntt  (adj)  wealthy, rich, well-off مرفه ی،توانگر، غن  

7. aalllleevviiaattee  (v)  relieve, reduce, ease دادن، آرام کردن ینتسک  

8. aalltteerrccaattiioonn  (n)  quarrel, dispute, argument پرسروصدا یدله، دعوامنازعه، مجا  

9. aannttiitthheessiiss  (n)  opposite, contrast متضاد، برعکس یض،ضدّ تز، پادگزاره، نق  

10. aatthheeiisstt  (n)  non-believer, disbeliever کافر، ملحد 

 11.avid (adj)  eager, greedy, keen پرحرارت یص،مشتاق، حر  

 12.belligerent (adj)  hostile, aggressive, threatening طلبو، جنگجستیزه  

 13.benevolent (adj)  kind, generous و سخاوتمند مهربان، بخشنده  

 14.benign (adj)  kindly, temperate, harmless  ،خیمخوشایند، خوش ،مساعدمهربان و آرام  

 15.bizarre (adj)  strange, peculiar, unusual, weird ناآشنا یرمعمول،غ یب،عج  

16. cajole persuade, coax, wheedle زبانی فریب دادن با چرب  (v)  

17. candor (n)  honesty, being candid  ،ییگو راستصداقت   

 18.caustic (adj)  corrosive, cutting, sarcastic آمیز}ماده{ خورنده، نیشدار، طعنه  

های 152کر ذ   ت  واژ ان  ه ذش  اب   واژ  ی 205کت  راذف  و معن  مراه مت  ح ب ه ه   ،صحی 
ن   کراژ ا  عداذ ت  مراه اعالم ت  کوژ ک اه در  ب ه ه  (،ذت  ران  ن  ت اژ در اب  رای اولی  ری )ب   کت 

وژ ت ا  ه اعالم حض  وژ واژ  اب  اس اس رب  عدم حض  گان  واق عی ع مرج  کت  ره؛ واژ  ر د  ب  ت ان  عمومی ژ  لد اول ژ  ن   ج   ت ی 
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102 | تافل یکتاب لغات ضرور یلغات اصل   ترین  واژگان کنکــور دکتری مرور مهم
 

 

109. rendezvous (n/v)  meeting, appointment / meet مالقات کردن قرار مالقات /   

 110. rescind (v)  revoke, repeal, cancel ابطال کردن، فسخ کردن  

111. sanguine (adj)  optimistic, bullish بینخندون!،خوشخوشحال   

 112. simile (n)  metaphor تشبیه  

113. skeptic  doubter, cynic شکـّاک،بدبین (n) 

114. slander libel, defamation / defame تهمتزدن/تهمت،افترا   (n/v)  

115. sporadic  occasional, infrequent وتوکمداوم،تکیرغیگاه،وبگاه  (adj) 

 116. superficial (adj)  surface, shallow, cursory سطحی، ظاهری، سرسری 

 117. taciturn (adj)  untalkative, silent حرف، ساکتکم  

 118. terse (adj)  abrupt, brief سریع، مختصر و مفید 

 119. thwart (v)  foil, frustrate نتیجه نمودن عمل کسیمانع شدن، بی  

 120. trite (adj)  banal,clichéd ارزشای، بیکلیشه، پاافتادهشیپ  

 121. utopia (n)  imaginary perfect world شهر، مدینه فاضلهآرمان  

 122. verbose (adj)  wordy, loquacious, talkative پرحرف، حراف، پرچانه 
 123. vacillate (v)  dither, hesitate, fluctuate ثبات بودنمردد بودن، دودل بودن، بی  

 124. vindicate (v)  acquit, clear, justify, verify 

 125. volatile (adj)  unpredictable, unstable یرو متغ یدارناپا بینی،پیشیرقابلغ  

 کتاب لغات ضروری تافل -3

 500ب از کتا مراتب بهآورده شده است. لغات این کتاب، « Barron's Essential Words for the TOEFL»لغت اصلی کتاب  050در این بخش، 
دهنده میزان تکرار آن در کنکور دکتری است و همچنین حضور  ( در جلوی یک واژه، نشانحضور عالمت ) هر بارتر هستند و سطح باالتری دارند.  کاربردی
ت نگاه دانش، ذکر نشده است. سایر بین انتشارا کتاب زبان عمومی زیر ذره 2آن است که آن لغت اهمیت کمتری داشته و در جلد  منزله به( در جلوی واژه، عالمت )

 . اند در کنکور دکتری مطرح نشده تاکنوناما  اند بین، آورده شده زبان عمومی زیر ذره 2ندارند، در جلد  ()و ( هایی که عالمت ) واژه
کنیم که لغات این کتاب از کتاب  می تأکید تا زمان شما برای به خاطرسپاری لغات، بهینه صرف شود. اند مشخص شده 500در این بخش لغات تکراری با کتاب 

ها را به  اند که ما نیز به جهت وفاداری به متن آخرین ویرایش این کتاب، آن قید بیان شده صورت بهها  بسیاری از آن متأسفانهتر هستند گرچه  ، بهتر و کاربردی500
 ایم. شکل قید بیان کرده

-1-3 تافل لغات ضروریلغات اصلی کتاب  
 

  ||معنیمعنی||  ||مترادفمترادف||  ||تعداد تکرار در دکتریتعداد تکرار در دکتری||  ||لغــتلغــت||  
1. aabbrrooaadd  (adj)  500تکراری  in or to a foreign country, widely گسترده یع،خارج از کشور، وس  

2. aabbrruupptt  (adj)  sudden, unexpected ناگهانی، غیرمنتظره 
3. aacccceeppttaabbllee  (adj)  satisfactory, adequate بخش یتقبول، رضا قابل  

4. aaccccllaaiimm  (v/n)  praise, cheer / public approval یقتشو / کردن ینکردن، تحس یقتشو  

5. aaccttuuaallllyy  (adv)  really, in fact در حقیقتدرواقع ،  

6. aaddvveerrssee  (adj)  contrary, harmful, hostile نامساعد یر،معکوس، مضر، ناسازگار، مغا  

7. aaddvviiccee  (n)  guidance, counsel, opinion یدهظر، عقمشورت، ن یحت،نص یی،راهنما  

8. aattttrraaccttiivvee  (adj)  appealing, inviting, tempting جذاب، دلربا 

9. iiddeeaall  (adj)  perfect, supreme, unattainable آل، عالی ایده  

10. ppeerrssiisstteenntt  (adj)  500تکراری  persevering, determined, resolute درپی، مصرانه مداوم، پی  

 11.wide (adj)  broad, extensive, vast  ،پهناورعریض  

 12.autonomous (adj)  self-governing, independent خودمختار، مستقل 

13. disapproval disapprobation, dislike, objection مخالفت،نظرمتضاد (n)  

14. disruptive (adj)  500تکراری troublesome, unruly, badly behaved مخلکنندهمخرب،دردسرساز،اذیت،   

ل؛کر ذ   اف  روری ت  ات  ض  ات  لغ  ات  کت  ه لغ  ی کلی  راذف  و معن  مراه مت  ح ب ه ه   ،صحی 
ن   کرار ا  غداذ ت  مراه اعالم ت  کور ک اه در  ب ه ه  (،ذت  ران  ن  ت ار در اب  رای اولی  ری )ب   کت 

ور ت ا  ه اعالم حض  ور وار  ات  اس اس رب  عدم حض  گان  واق عی ع مرج  کت  ره؛ وار  ر د  ب  ت ان  عمومی ر  لد اول ر  ن   ج   ت ی 
ات   ات  ت ا کت  راکات  ای ن  کت  ت  ص کرذن  اش 

خ   405مش 
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زه  212  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 0011کتاب  -4

لغات که نام کتاب نیز گویای این موضوع است،  طور همانآورده شده است. « words you need to know 1100»کتاب لغات مهم خش، در این ب
برخی از  کاربرد و با اولویت پایینی هستند. حتی در صورت ذکر بیشتر از تعداد ذکر شده در اینجاست اما لغات این کتاب از دید ما بسیار کم مراتب به اصلی این کتاب

ما تنها لغاتی را برای . شود میاستفاده  ندرت بهدر زبان انگلیسی، نیمی از لغات این کتاب،  چراکهها در کنکور دکتری، باز هم ارزش به خاطر سپاری پایینی دارند  آن
دهنده میزان تکرار آن در  ( در جلوی یک واژه، نشانمت )حضور عالهمانند گذشته، ایم، که برای استفاده شما در آینده نیز مفید باشد.  شما با دقت گلچین نموده

بین  کتاب زبان عمومی زیر ذره 1آن است که آن لغت اهمیت کمتری داشته و در جلد  منزله به( در جلوی واژه، کنکور دکتری است و همچنین حضور عالمت )
در کنکور دکتری  تاکنوناما  اند بین، آورده شده زبان عمومی زیر ذره 1ندارند، در جلد  ()و ( هایی که عالمت ) انتشارات نگاه دانش، ذکر نشده است. سایر واژه

 . اند مطرح نشده
 تر شود. ایم، تا مطالعه شما راحت و راحت ما در اینجا لغاتی که با دو کتاب پیشین، اشتراک داشتند را حذف کرده

 1111کتاب  منتخبلغات  -4-1
  

  ||معنیمعنی||  ||مترادفمترادف||  ||تعداد تکرار در دکتریتعداد تکرار در دکتری||  ||لغــتلغــت||  
1. vvoorraacciioouuss  (adj)  insatiable, unquenchable پرولع یص،حر ناپذیر، یریس  

2. eemmiinneenntt  (adj)  illustrious, distinguished یمشهور، تو چشم، ممتاز، نام  

3. rreepplleettee  (adj)  full, well fed, filled یراشباع، س یز،پر، سرشار، لبر  

4. aabboouunndd  (v)  be plentiful, be full of وفور بودن سرشار بودن، به  

5. rreeaallmm  (n)  country, land, domain, area کشور، قلمرو حکومت، حوزه، عرصه 

6. aannnnaallss  (n)  archives, records, registers یعدفتر وقا یخچه،تار یه،اتفاق یعوقا  

7. ccoommppoouunndd  (n/v)  amalgam, composite / combine ترکیب نمودن / کمپلکس یب،ترک  

8. bbaaddggeerr  (v)  pester, harass, bother های مکرر، پاپیچ شدن کالفه کردن با درخواست  
9. iimmpplloorree  (v)  plead with, beg, ask التماس کردن یدشد یباخواهش و تمنا  

10. ddrruuddggeerryy  (n)  hard work, donkey work, labour خرکاری!( فرسا، حمالی کار سخت و طاقت(  

 11.interminable (adj)  endless, unending, non-stop پایانیب ی،دار، دائمادامه ی،تمام ناشدن  

 12.laconic (adj)  brief, concise, taciturn, terse مختصر، موجز و کوتاه 
 13.throng (n)  crowd, horde, mass جمعیت، ازدحام 

 14.accost (v)  approach and speak (annoying) یدشدن و صحبت کردن با تهد یکنزد  

 15.reticent (adj)  reserved, inhibited, shy حرف، ساکت(، کممیلو بی یرو )خجالتکم  

 16.felon (n)  criminal, law breaker مجرم، بزهکار 
 17.plethora (n)  excess abundance وفور، زیادی 
 18.irate (adj)  very angry, furious, enraged عصبانیینخشمگ یاربس ،  

 19.pretext (n)  (false) excuse, pretense, alibi یزآودست یرموجه،بهانه، عذر غ  

 20.adroit (adj)  skillful, nimble, adept, smart  ،ماهر، باهوشدستچیرهزبردست ،  

 21.vigilant (adj)  watchful, observant, alert زنگبهگوش یار،هوش  

 22.nuance (n)  fine distinction, subtle difference  ،اختالف کوچکتفاوت جزئی  

 23.loathe (v)  hate very much, detest, abhor متنفر بودن، منزجر بودن 
 24.reprimand (v)  rebuke, admonish, scold کردن، مالمت کردن یهتنب  

 25.wrest (v)  wrench, snatch, grab, bend قاپ زدن، ربودن، به چنگ آوردن 
 26.infamous (adj)  notorious, disreputable; shocking  ،ناپسند ،نهشرمابی ؛منفوربدنام  

 27.incipient (adj)  developing, emerging نوظهور ین،نخست یه،اول  

 28.ominous (adj)  threatening, foreboding  بد یشوم، خبر از اتفاق یُمن،بدشگون، بد  

 29.tremulous (adj)  shaky, trembling, timid, shy لرزان، خجالتی، مضطرب 

ات  مهم ل کر ذ   ات  غ  ی 1111کت  راذف  و معن  مراه مت  ح ب ه ه   ،صحی 
ن   کرار ا  غداذ ت  مراه اعالم ت  کور ک اه در  ب ه ه  (،ذت  ران  ن  ت ار در اب  رای اولی  ری )ب   کت 

ور ت ا  ه اعالم حض  ور وار  ات  اس اس رب  عدم حض  گان  واق عی ع مرج  کت  ره؛ وار  ر د  ب  ت ان  عمومی ر  لد اول ر  ن   ج   ت ی 
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زه  222  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 High Schoolکتاب  -5

لغات این کتاب، لغات خوبی هستند که پتانسیل آورده شده است. « Vocabulary for the High School Student»در این بخش، لغات مهم کتاب 
 02)بیش از  ایم ایم و تنها لغات جدید را گنجانده ات این کتاب با سه کتاب قبلی را حذف کردهما برای اینکه کار شما ساده باشد، اشتراک حضور در کنکور دارند.

واژگان وجود  یها کتاب. اگر تعداد لغات کم است، دلیلش آن است که تعداد بسیار زیادی اشتراک بین درصد لغات این کتاب، تکراری لغات سه کتاب پیشین است(
( در جلوی واژه، دهنده میزان تکرار آن در کنکور دکتری است و همچنین حضور عالمت ) ( در جلوی یک واژه، نشانمت )حضور عالهمانند گذشته، . دارد

 بین انتشارات نگاه دانش، ذکر نشده است.  کتاب زبان عمومی زیر ذره 1آن است که آن لغت اهمیت کمتری داشته و در جلد  منزله به

 High Schoolلغات منتخب کتاب  -5-1
 

  ||معنیمعنی||  ||مترادفمترادف||  ||تعداد تکرار در دکتریتعداد تکرار در دکتری||  ||لغــتلغــت||  
1. ccoommpplliiccaatteedd (adj)  complex, intricate پیچیده، بغرنج 
2. ggeennuuiinnee (adj)  real, authentic, actual حقیقی، واقعی، خالصانه 

3. iimmppaattiieenntt  (adj)  nervous, anxious, annoyed و نگران حوصله یب تاب،یب  

4. mmiittiiggaattee  (v)  alleviate, reduce, diminish دادن، سبک نمودن ینتسک  

5. nnoovviiccee (n)  beginner, learner کار، مبتدی تازه  

6. sshhrriinnkk  (v)  get smaller, diminish, recoil  ،دنیشک پسکوچک شدن، آب رفتن  

7. ssuuffffiiccee (v)  be enough, be sufficient به حد کافی بودنکفایت کردن، مکفی بودن ،  

8. aaddjjoouurrnn  (v)  suspend, break off  خاتمه دادن/یافتن، متوقف شدن/کردن)متوقف شدن جلسه یا برنامه(تنفس دادن ،  

9. cceennssuurree  (n/v)  condemnation / reprimand ،نمودن یختوب انتقاد / سرزنش کردن، سرزنش  

10. ddeemmoolliisshh  (v)  destroy, ruin, knock down شکست دادنشکستن ، درهمکردن یبتخر ،  

 11.discharge (v)  dismiss, release, eject, unload کردن یهاخراج کردن، آزاد کردن، تخل  

 12.extemporaneous (adj) spoken or done without preparing (، یهوییعمل یابداهه )سخن ال فی  

 13.extricate (v)  extract, free, release خالص شدن/کردن، رهانیدن، آزاد شدن/کردن 

 14.permanent (adj)  lasting, enduring, continuing دار، ثابتدائمی، ادامه  

 15.punctual (adj)  on time, prompt, on schedule موقعبهقول، سروقت و  شناس، خوش وقت  

 16.edifice (n)  large and impressive building عمارت 

 17.era (n)  epoch, age, period  الخصوص تاریخی( )علیعصر، دوره  

 18.reserved (adj)  reticent, shy, quiet یحرف، خجالتکم  

 19.restraint (n)  constraint, self-control یدارشتنیخو یری،جلوگ یت،محدود  

 20.retract (v)  withdraw, take back شدن جمع ،(حرف) گرفتن پس  

 21.stroll (v)  saunter, wander, walk in a slow relaxed way قدم زدن 
 22.tuition (n)  instruction, teaching ; tuition fees = instruction fee  تحصیل شهریهآموزش، تحصیل؛  

 23.version (n)  form, type, kind نسخه، مدل 
 24.altitude (n)  height of an object or place above the sea ارتفاع از سطح دریا 
 25.congregate (v)  assemble, gather, come together گردهم آمدن، جمع شدن 

 26.convene (v)  summon, assemble, meet گردهم آوردن، جمع کردن، مالقات کردن 

 27.cordial (adj)  friendly, warm دوستانه، گرم یمی،صم  

 28.dispense (v)  distribute, pass round, hand out توزیع کردن، پخش کردن 
 29.forecast (v)  predict, foretell, prediction کردن گویییشکردن، پ بینییشپ  

 30.hibernate (v)  to sleep for the whole winter رفتن یبه خواب زمستان  

 31.preface (n/v)  introduction, foreword / precede آغاز نمودن / مقدمه یباچه،د  

 32.recoil (v)  draw back, pull back, feel disgust at پا پس کشیدن، حذر داشتن، دوری نمودن 
 33.contend (v)  cope with, face, compete, assert وپنجه نرم کردن، درافتادن، رقابت کردن، ادعا کردندست  

ات  مهم ل کر ذ   ات  غ  یHigh Schoolکت  راذف  و معن  مراه مت  ح ب ه ه   ،صحی 
ن   کرار ا  غداذ ت  مراه اعالم ت  کور ک اه در  ب ه ه  (،ذت  ران  ن  ت ار در اب  رای اولی  ری )ب   کت 

ور ت ا  ه اعالم حض  ور وار  ات  اس اس رب  عدم حض  گان  واق عی ع مرج  کت  ره؛ وار  ر د  ب  ت ان  عمومی ر  لد اول ر  ن   ج   ت ی 
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SAT | 222و  TOEFL ،GREیها واژگان مهم آزمون نیگلچ   ترین  واژگان کنکــور دکتری مرور مهم
 

 

 SATو  GREتافل،  یها آزمونلغات منتخب  -6

اند.  نیز آورده شدهبین  زیر ذره زبان عمومی 1در کتاب جلد این لغات بسیاری از ایم.  را ذکر نموده GREو  SATهای تافل،  غات مهم آزموندر این بخش، ل
المللی و  های مهم بین کنیم. این لغات عصاره آزمون مجموعه ذکر شده قبلی نداشته باشند، در اینجا ذکر می 4ما گلچینی از این واژگان را که هیچ اشتراکی با 

  هایقبلیاست.ترازتمامقسمتاینبخش،مهمشکبی ژگان زبان انگلیسی آکادمیک هستند.از پرتکرارترین وا

 آشنا هستید! ین عالیماهمگی با  چراکهدهیم  را توضیح نمی( )و ( عالمت )دیگر 

  SATو TOEFL ،GREهایگلچینواژگانمهمآزمون -6-1
 

  ||معنیمعنی||  ||مترادفمترادف||  ||تعدادتکراردردکتریتعدادتکراردردکتری||  ||لغــتلغــت||  
1. pprroossppeerriittyy  (n)  profitability, success یترفاه، رونق، موفق  

2. aattttrriibbuuttee  (v/n)  ascribe / symbol, characteristic یفیتک یژگی،مشخصه، و/  نسبت دادن  

3. aassccrriibbee  (v)  attribute, assign, charge to دانستن یزینسبت دادن، مسبب چ  

4. rreeffuurrbbiisshh  (v)  renovate, rehabilitate کردن یکردن، نوساز یبازساز  

5. bbeeaarr  oonn  (v)  be relevant to, relate to نسبت داشتن، مربوط بودن 
6. iinncciiddeenntt  (n)  event, occurrence, disturbance کننده، آشوب ناراحت یدادحادثه، رو  

7. eeppiissooddee  (n)  incident, occurrence, chapter بخش یزود،واقعه، اپ یداد،رو  

8. oobbttrruuddee  (v)  make too noticeable, impose توجه کردن، دخالت کردن جلب  

9. rreeccooggnniittiioonn  (n)  identification, acceptance یگواه ،تائید یق،درک، تصد یی،شناسا  

10. ddeebbuunnkk  (v)  deflate, quash, discredit اعتبار نمودن، غلط بودن چیزی را نشان دادن نقض کردن، بی  

 11.sector (n)  part, subdivision, district یهبخش، منطقه، ناح  

 12.ratio (n)  proportion, comparative number نسبت، سهم 
 13.assign (v)  allocate, allot, appoint, ascribe گماردن، منصوب کردن دادن، یصتخص  

 14.devote (v)  dedicate, allocate, allot, assign نمودن دادن، وقف یصتخص  

 15.designate (v)  nominate, appoint, depute  ،گرفتن در نظرانتخاب کردن، گماردن  

 16.endowment (n)  funding, subsidizing, feature یدهبه ارث رس یژگیوقف، و ینه،هزکمک  

 17.incline (v)  prefer, favor, lean, bend, bow کردن، خم کردن یلداشتن، متما یلتما  

 18.priority (n)  prime concern, precedence تقدّم یت،ارجح یت،اولو  

 19.submission (n)  yielding, surrender, proposal (اجابت فرمان، ارائه )پروپوزال یم،تسل  

 20.admit (v)  concede, confess, let in, accept یرفتناقرار کردن، اجازه دادن، پذ  

 21.surrender (v/n)  capitulate, give up, yield / yielding یواگذار/  شکست یرفتنشدن، پذ یمتسل  

 22.obey (v)  carry out (orders), perform اطاعت کردنو انجام فرامین فرمان بردن ،  

 23.confess (v)  acknowledge, admit, own up  کردن تائیدکردن، و اعتراف اقرار  

 24.conformity (n)  compliance یعرف ینقوان یرشانطباق، مطابقت، پذ  

 25.credible (adj)  believable, plausible باورپذیرقبول، معتبرقابل ،  

 26.authenticity (n)  genuineness, reliability وسقماعتبار، صحت اصالت، یت،سند  

 27.command (v/n)  order, tell / authority, control کنترل دستور، امر، / فرمان دادن  

 28.concession (n)  compromise, right, admission حق، اجازه یاز،امتبستان، بده  

 29.entitlement (n)  right, prerogative, allowance حق، اجازه، مجوز یار،اخت  

 30.bestow (v)  confer, grant, give (احترامو)ارزش کردن یماعطا کردن، تقد  

 31.maverick (adj)  individualist, nonconformist و خاص( موفق پیشرو،) مستقل رو،تک  

 32.meditate (v)  contemplate, think deeply کردن، تعمق نمودن یقتفکر عم  

 33.regard (n)  esteem, respect, consideration  در حالت جمع()احترام، توجه، مالحظه، درود  

یو ل، ج  اف  های ت  مون  ژ  گان  مهم ا  ژ اژ  ی ت  س  و  ایا  رادف  و معن  مراه مت  ح ب ه ه   ،صحی 
ی   ب  گلچ  د می  ن  دی ن  و چ  ن  ی اژ  چ  ری در ن  ه طراحان  دکت  وج  اژ مهم که موژد ت  . 3ع ب سن  وده است  ه ت  ت  س   سال گد 

ن   کراژ ا  عداد ت  مراه اعالم ت  کوژ ک اه در  ب ه ه  (،دن  ران  ن  ت اژ در اب  رای اولی  ری )ب   کت 
وژ ت ا  ه اعالم حض  وژ واژ  اب  اس اس رب  عدم حض  گان  واق عی ع مرج  کن  ره؛ واژ  ر د  ب  ت ان  عمومی ژ  لد اول ژ  ن   ح   ت ی 

را ت  اب  اس  اژ ت   یک ای ن  لع  د اما ب سن  داژت  لی ت  ات ع ق ن  د...ا من  ن  سی  کراژ ه  رت   ب 
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زه  832  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

هایمنتخبوتالیفیواژگانتست -7

های منتخب و تالیفی را شاهد هستید.  های اخیر به همراه تست ها در سال کارشناسی ارشد کلیه رشتههای واژگان کنکورهای  در این بخش، گلچینی از تست
ها، متناسب با کنکور دکتری است و بدون شک از پاسخ به سواالت، نکات  توانند مکمل بسیار مناسبی برای کنکور دکتری باشند. سطح تست ها می این تست

 خواهد شد.بسیار زیادی به دانش شما افزوده 

 تست تالیفی با پاسخ تشریحی -7-1

1) The two streams of water ............... each other from different directions, and finally 

converge near this town to form this river. (تالیفی)  

1) cope with 2) predict 3) illustrate 4) approach 

2) The judge dismissed the ............... evidence because it was not relevant to the trial. (تالیفی)  

1) vigorous 2) pertinent 3) extraneous 4) obedient 

3) Most people ............... him because of his verbosity while speaking; once he starts 

something, he speaks at length, using as many words as he can without even recognizing 

the need of them. (تالیفی)  

1) conclude 2) confront 3) resign 4) avoid 

 4) High ............... coupled with poor industrial growth has severely hurt the economy 

in the last two decades. (تالیفی)  

1) phenomenon 2) prelude 3) commodity 4) inflation 

 5) The ............... student painstakingly checked and rechecked every answer to eliminate any 

careless mistakes. (تالیفی)  

1) predominant 2) intimate 3) diligent 4) applicable 

 6) The company, which was satisfied and happy with her sincere and hard work, decided that 

there should be an ............... in her monthly wages. (تالیفی)  

1) immigration 2) increment 3) anomaly 4) imprisonment 

 7) In the beginning, I was determined and had decided to go to Shiraz, but her ……… 

arguments inclined me to change my mind and I stayed back. (تالیفی)  

1) constant 2) intuitive 3) intermediate 4) vulnerable  

8) Despite a strong circumstantial evidence against him, he was acquitted by the court of law 

............... because of his excellent political connections. (تالیفی)  

1) steadily 2) sequentially 3) presumably 4) recursively 

9) The mass exodus of the audience during the ............... indicated how boring the play was. 

(تالیفی)  

1) obstacle 2) interval 3) violence 4) access 

10) Since there were no experienced employees and the Managing Director himself was a 

beginner, the company ............... heavy losses in the first year. (تالیفی)  

1) maltreated 2) lasted 3) dispatched 4) incurred 

ی  ست  ت   ف  الی  گان  اهی ت  حیواهی  ت ا ت اسخ  واژ  ری  ش   اق عًا ت 
ری س رب   کوژ دکت  ای کن  ن  ر المب  ت   اهی اخ 
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142 | یحیارشد با پاسخ تشر یکنکور کارشناس یها منتخب تست   ترین  واژگان کنکــور دکتری مرور مهم
 

 

43) Reza was filled with ............... as he remembered all the fun he’d had at summer trip. (تالیفی)  

1) nostalgia 2) evidence 3) argument 4) inhibition 

44) She stormed into John’s office, full of righteous ............... . (تالیفی)  

1) indignation 2) majority 3) minister 4) domain 

45) The increase in carbon dioxide emissions may ............... changes in the climate. (تالیفی)  

1) sniff out 2) search for 3) account for 4) stand out 

 46) The doctor informed the girl that she has to ............... her wrist so that she couldn’t injure 

it by movement. (تالیفی)  

1) comply 2) refuse 3) conflict 4) immobilize 

 47) Angelina had ............... his sister for as long as she could remember. (تالیفی)  

1) foreshadowed 2) battled 3) loathed 4) identified 

 48) Police statistics show that the number of ............... has decreased. (تالیفی)  

1) homicides 2) pitfalls 3) pragmatism 4) procedures 

 49) Finding shelter became a more ............... task when they realized the rain would begin 

soon. (تالیفی)  

1) varied 2) crucial 3) frugal 4) zealous 

 50) Royal Dutch Shell has ............... its position as the Continent’s leading oil supplier. 

(تالیفی)  

1) synthesized 2) undertaken 3) eroded 4) consolidated  

 های کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی منتخب تست -7-2

51) The fact that "innovation" is frequently alluded to not only ................. the importance of 

the topic but also generates much confusion, because its meaning depends strongly on the 

context in which it is used. ( 59ارشد مدیریت)  

1) alleges 2) highlights 3) cites 4) circumvents 

52) He was stopped by the police for transgressing the law; he had actually been driving faster 

than the speed ................. .  ( 59ارشد برق)  

1) monitoring 2) calculation 3) limit 4) permit 

53) Irene's arguments in favor of his client's innocence were so ................. that no jury 

member could resist them. ( 59ارشد مکانیک)  

1) cogent 2) colloquial 3) competitive 4) enthusiastic 

54) While Alex is very spendthrift and spends money recklessly, his brother Stew is quite 

................. and spends only when it is necessary. ( 59ارشد حسابداری)  

1) gregarious 2) thrifty 3) grumpy  4) assiduous 

55) 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. ( 59ارشد اجرایی)  

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

گان  مهم اهی  ست  ت   کوژ ک اژ  دل واژ  اسین  ن  د  کاژش  هک اژش  ی  ه ژش   اه لی 
ر، ب ا ب اسخ   01ر د ی  حی شال اخ  ری  ش   اهی واق عا ت 
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942 | یفیتال یها پاسخ تست   ترین  واژگان کنکــور دکتری مرور مهم
 

 

 ، گزینه انگلیسی را از صورت سوال کنار ترجمه آن بنویسید تا چشم شما با معنی آشنا شود.1حتما همانند سوال 

 های تالیفی پاسخ تست -7-4

 « 4»گزینه  -1

 پیوندند تا این رود را تشکیل دهند.  ینزدیک این شهر به هم م نهایتاً، و شوند نزدیک میدو جریان آب از جهات مختلف به یکدیگر 
 predict گویی کردن ( پیشcope with 9نرم کردن، از عهده برآمدن  وپنجه دست( 1
 approach ( نزدیک شدن/ کمک خواستنillustrate 4دادن  یشدادن، روشن ساختن، نما یحتوض( 3

 کند. به انتخاب گزینه صحیح کمک می convergeدر اینجا حضور  :واژگان

 « 3»گزینه  -2
 نبود. طمرتب )محاکمه و دادگاه( چراکه با دادرسی )لحاظ نکرد( نظر کرد صرف ربط )فرعی و نامربوط( بیقاضی از شواهد 

 وابسته، مرتبط( 9  شدید، پرانرژی (1
 بردار فرمان یع،، مطشنو حرف( 4 یرونیب ی،مرتبط، خارج یرغ( 3

 است. relevantمتضاد  extraneousلغت  است. «بیرون»ای به معندر بسیاری از موارد  exپیشوند : واژگان

 «4»گزینه  -3
تا جایی که  که یدرحالکنه،  صحبت می مدت زمان زیادیکنه، اون  چیزی رو شروع می که یوقت؛ کنن فرار می ازش مردم بدلیل پرچونگیش موقع صحبت کردن بیشترِ

 تشخیص بده.بره بدون اینکه حتی ضرورتشون رو  تونه کلمه به کار می می
 سبز شدن، روبرو شدن یکس یجلو( 9 کردن استنتاج گرفتن، نتیجه رساندن، پایان ( به1
 دررفتنکردن، طفره رفتن،  یاجتناب و دور( 4 یدناستعفا دادن، رها کردن، دست کش( 3

 « 4»گزینه  -4
 زده است.  لطمهبه اقتصاد در طی دو دهه اخیر  شدت بهبا رشد صنعتی ضعیف، شده  یِ همراهباال تورم

 یباچه، مقدمه، ددرآمد پیش( 9 رخداد، واقعیتموجود،  یدادرو یده،پد( 1
 تورم( 4 جنس و محصول ی،مصرف یکاال( 3

 قاعده است. و بی« ها پدیده» phenomena، بصورت «پدیده» phenomenonشکل جمع : واژگان

 « 3»گزینه -5 
 کرد تا }شانس{ هر اشتباه سهوی را از بین ببرد. چک میرا  هاپاسخهریک از زیاد  )دقت( وسواسبا  ،دقیقدانشجوی 

  ی، نزدیکو خودمان یمیصم( 9 غالب، مسلط، برجسته ی،اصل( 1
  مرتب، مناسب، اثرگذار( 4 یفو ظر یق، کوشا، دقکوش سخت( 3

 تواند راهگشای شما در انتخاب صحیح باشد.می mistakeو  painstakinglyحضور : واژگان

 « 2»گزینه -6 
 .لحاظ شود )وجود داشته باشد(اش  ماهیانه حقوقدر  افزایشیباید  کهاش بود، تصمیم گرفت کوشی، که راضی و خوشنود از صداقت و سختشرکت

 رشد( افزایش، 9  ( مهاجرت1
 بازداشت حبس، (4 غیرعادی یا وغریبیبعج چیز انحراف، (3

 « 1»گزینه -7 
 او من را متقاعد کرد تا تصمیمم را عوض کنم و نروم )از تصمیمم عقب نشینم(. وقفه(مداومِ )بی وجدلبحثشیراز بروم، اما در ابتدا، من مصمم بودم و تصمیم گرفته بودم به 

 ( غریزی، شهودی9  یوستهپ یدار،ثابت، پا( 1
 خطر معرض در ،پذیر یبآس( 4 متوسطه، حد وسط یانه،م یانی،م( 3

 « 3»گزینه -8 

 اش.  بدلیلِ ارتباطات سیاسی قوی احتماالً، او توسط دادگاه تبرئه شد، یه او)جامع( عَل شواهد محکم ضمنی رغمبه

 ، بصورت متوالیدرپیپی( بطور 9  ، تدریجاًآرامیبه( 1
 ای ( بصورت بازگشتی، بطور تکرارشونده4  احتماالًظاهراً، ( 3

 « 2»گزینه  -9
  .کننده بود خسته نمایشنامهحاکی از آن بود که چقدر این  دو اجرا( زمان تنفس )زمان استراحت بینحضار در طول  یجمع دسته)ترکِ(  خروجِ

  فاصله، تنفس، فرجه (9  سد، مانع( 1
 اجازه و مجوز ی،ورود ی،دسترس( 4 یادز یرویفشار و ن ی،خشونت، گستاخ( 3

 است. «out of، خارج/بیرون»به معنای در بسیاری از موارد  exپیشوند شویم:  یادآور می exodusبرای حدس معنی  بازهم: واژگان

ه ت ست  پ   ... اه واق عا   اسخ  کلی  ی است  ش  موز  حی و ا  ری  ش   ت 
ای  مام ت ست  ت   د و از  ک اه در زاست  ت  ست  ری ه  کوز دکت  ی کردن  ت ست  از  ک ت  پ 

ود کامال ا عدد موج  اب ع مت  ا مت  ده است  پ  اب  ش  ت  ت  ای ای ن  ج  اب ی ݠکب ه ج  وا یب  ه کت  و  محت 
یک  م،  پ  ی  د پ اس  اه  ر ت ست  کاز زا ش  د ب  اکت  م.مهم  یاه پ  ی  ه پ اس  ی  ی داس  ش  موز   و ا 
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 بطلدرک م تؤاݠالسݐ به حسپاای ݠݠݠه یکتکن

ه ن م مراه ه  ب ه * ݘ سووب   *لف  اٮݦݨݦ  ون  م ݧ  رݖ ا رور   ب هت  الاݨݧ
کنکورهای سال سؤاالتهای پاسخ به  در این فصل، تکنیک گذشته با جزئیات آموزش داده شده است. انتظار  درک مطلب بر اساس  های 

کلی متن، دستخوش تغییر شود. همچنین سعی شده است تا با  سؤاالترود با خواندن این فصل، سرعت شما در پاسخ به  می و فهم روند 
گشت(، شما را  که برای پاسخ به یک تست باید سریع به دنبال آن  عملی با فنون مربوطه آشنا  صورت بهبیان فن پاسخ به هر تست )محلی 

 نماییم.
گرفته در انتهای این فصل، تست ها موجز هستند اما به دقت و سرعت شما را با  اند. پاسخ های منتخب درک مطلب با پاسخ مربوطه قرار 

گون آشنا می سؤاالتخورد با انواع بر دانلود نمایید. برای آنکه  گانیرا بهدرک مطلب بسیاری را  سؤاالتتوانید از بارکد زیر،  شما میکنند.  گونا
گزینه copy-pasteبا  صرفا   کتاب ای آن از مراجع و ارائه پاسخنامه  رایگان برای  را افزایش ندهیم، آن مراجع را بصورت ها تعداد صفحات 

کمکی باشد به حفظ  ایم دادهشما در سایت قرار  کم زیست محیطکه هم  کاغذ  کنکوری را غرق در اطالعات بسیار  و مصرف  تر، هم دانشجوی 
 زند. پاسخ فراوان ننماییم. موجز بودن در عین حفظ جامع بودن، حرف اول را در این فصل می بی سؤاالتو 

 چیست؟ تألیفیهای  تکنیک درک مطلب و تستش های منحصر بخش آموز اما ویژگی
 کلیه تکنیک کنکور دکتری سؤاالتهای پاسخ به  بیان   درک مطلب، بر اساس آخرین تغییرات 

  کنکور و آزمون سؤالارائه نمونه  سؤالهای تافل برای هر سبک  از 
  ارائه تست با پاسخ از مجموعه محبوبTOEFL Test Preparation Kit 

 6102-6102زمون واقعی تافل های آ ارائه تست ( با پاسخTOEFL Practice Online) 

  ارائه تست با پاسخ از کتاب جامعPeterson's Master TOEFL Reading Skills 
  

ها از  زبان عمومی دکتری همانند سایر بخش درک مطلبصفحه اختصاصی پشتیبانی بخش 
 قابل مشاهده است.روبرو  QR codeطریق اسکن 

کافی است بدانید  گوشی هوشمند، ناآشنا هستید،  کد با  چنانچه با فرآیند طریقه اسکن این 
کرده و  QR code افزارهای نرمبرای استفاده از آن، یکی از  گوشی خود نصب   که یزمانرا بر روی 
گر باز هم ابها افزار نرمبه اینترنت وصل هستید،  گوشی بخوانید. ا کد را با  کرده و این  می را باز 

گوشی افزار نرمداشتید، سایت زیر توضیحات الزم و   دهد. ها در اختیارتان قرار می مربوطه را برای انواع 
qr-code.ir 

کتاب است و  کد و آدرس فقط برای دارنده این  ک نگذارید. لطفا  این  کسی اشترا  آن را با 
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562 | درک واژگان در متن - Understanding Vocabulary in Context   ترین  واژگان کنکــور دکتری مرور مهم
 

 

درکمطلبتسؤاالهایپاسخبهتکنیک -1

1-1- Useful Skills های مفید و کاربردی( )مهارت 

1-1-1- Skimming 
شود. این مهارت شامل نگاه به جمالت کلیدی است که به شما  خوانی( گفته می )سطحی skimmingمنظور درک پیام کلی آن  به خواندن سریع متن به

صورت سطحی متنی را  شما به که یسازد. زمان کلی متن را برای شما آشکار میو روند  یده ای ازآنچه در ذهن نویسنده است داده و همچنین سازمان ایده
 کنید. تک نگاه نمی صورت مجزا و تک اندازد و در این حالت شما هرگز هر لغت را به می یخوانید، چشم شما خیلی سریع به تمام متن نگاه می

1-1-2- Scanning 
scanning )این سؤاالت  معموالًشود.  تر به آن، برای یافتن اطالعاتی خاص در آن اطالق می عمیقبه خواندن هدفمند متن و نگاهی  ،)اسکن نمودن

به دنبال  معموالًشوید. شما  بایست اسکن کنید. پس ابتدا سؤال را مطالعه نموده و سپس وارد این مرحله می گویند، چه اطالعاتی را می هستند که به شما می
وجو کردن حقایق و  آنچه مورد سؤال قرارگرفته، خواهید بود. اسکن نمودن، جست ، اثر چیزی یا ویژگی خاصی ازاطالعاتی چون دلیل، مثال، علت و معلول

 کند. پاسخگویی به متن یاری می درجزئیاتی است که شما را 

 از کجا شروع کنیم؟ متن یا صورت سؤال؟ -1-1-3
 متن، به این طریق شروع کنید: سؤاالتبرای پاسخ به 

ابتدای هر پاراگراف را مطالعه نمایید. جمالت آغازین هر پاراگراف به شما خواهند گفت که موضوع این متن، درباره چیست. طبق توضیح  ابتدا یک یا دو جمله
 دقیقه به طول انجامد(. 5تا  1گوییم )این کار نباید بیش از  می skimباال، به این کار 

کلمات کلیدی موجود در سؤال به کنید.  scan سؤالیافتن اطالعات الزم برای پاسخگویی به ، به سراغ متن بروید و متن را برای سؤالسپس با خواندن 
تر قابل  تر به پاسخ مربوطه دست پیدا کنید. دقت کنید که پاسخگویی به آن دسته از سؤاالتی که سریع کنند که بتوانید سریع اولیه به شما کمک می skimهمراه 
  سؤاالت شروع کنید. دهی هستند را زودتر از سایر پاسخ

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

 سریع -شناخت مرجع  سریع -درک واژگان در متن 

 متوسط -درک حقایق و جزئیات  سریع -ایده اصلی یا بهترین عنوان 

 بر زمان -درک خط سیر موضوع  بر زمان -شناسایی حقایق منفی 

 بر زمان -استنباط کردن  بر زمان -ای  مرحلهگذار/ سؤاالت

 اولویت آخر -درک لحن نویسنده 

 1-2-Understanding Vocabulary in Context - درک واژگان در متن 

یزی اشاره به آن چ دقیقاًشود. معنای یک واژه یا عبارت در متن، است که در آن یک لغت یا عبارت ظاهر می نوشتاری _هاشامل جمالت و پاراگراف _متن 
 کند. یک لغت ممکن است دارای معانی گوناگونی باشد. فقط جایگاه لغت در جمله و لغات ماقبل وخصوص بازگو میبه دارد که لغت مذکور در آن جمله یا پاراگرافِ

 تواند معنای دقیق آن را مشخص نماید.است که می مابعد آن
 :باشید های الزمبرای درک معنی لغت در متن به دنبال سرنخ

 تواند آغازی برای شرح بیشتر یک لغت در متن باشد: می beمثالً فعل  ||1||

 A supernova is a massive star that … 
 است. «ابرستاره نورانی»یا  supernovaبه معنای توضیح بیشتر در مورد  isدر اینجا فعل 

 افه در مورد یک لغت باشد:تواند آغازی برای توضیح اض نیز می orدر بسیاری از موارد،  ||2||

 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

صل،  خ ش  اول ای ن  ف  کک ت  در ب  ی  واالت  س ب ه اهی پ اسخ   ن 
، مو ب   الدرک مطلب  مراه می  ررسی  ه مو و ب ه ه  عدد ب  اهی مت 

ده د. ای ن   ش  کک ت  اپ  ی  ر اشاس سواالت   اه ن  ر اهی ا الشب  ی  خ 
کور دک  ری ی  .اکی   ست 
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زه  862  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 است:  گونه اینآید  اشکاالت متداولی که در پاسخ به این سؤال پیش می
( studentشکل مفرد آن ) صرفاًدهد اما در متن  را قرار می studentsدهد که اساساً در متن نیست! مثالً در گزینه،  ای قرار می ها کلمه سؤال، در گزینهطراح 

 کنیم. وجود دارد. پس این گزینه را سریع حذف می
کند! یا مرجع  تر معرفی می سطر قبل 4ت. برای مثال مرجع ضمیر را لغتی در کند که خیلی دور از لغت اصلی قرار گرفته اس ای اشاره می طراح سؤال به کلمه

 سرعت حذف کنید. ها را باید به کند. این گزینه ضمیر را لغتی که بعد از ضمیر آمده است معرفی می
 های بعدی را پاسخ دهید:برای سنجش بهتر، تست

All paints consist of two parts; one is powder of solid particles that is the source of the color and the 

opaqueness and is known as the pigment. The other, called the binder, is the liquid into which the pigment is 

blended. The binder used in some paints is made from oily solvents such as those derived from petroleum 

resources...  

The word “that” refers to: 

a) a powder b) solid particles c) the source d) the color 

The word “which” refers to: 

a) powder b) paint c) liquid d) pigment 

The word” those” refers to: 

a) some paints  b) oily solvents  

c) petroleum resources  d) deposits of pigment 

باشند.می   bو  a ،cها به ترتیب پاسخ

Designing and building sustainable cities in developing countries will play an important role not only for 

sustainable development but also to achieve several of the current Millennium Development Goals, especially those 

related to poverty, education and health. 

What does the word “those” refer to?   5931طراحی شهری زبان تخصصی کنکور کارشناسی ارشد  

a) cities  b) development plans  

c) goals  d) poverty, education and health 

! و همزمان فاعل و مفعول یک جمله باشد تواند به پس از خود اشاره کند هیچ ضمیری نمی چراکهکنیم  را حذف می 4گزینه  ازهمه اولطبق نکاتی خواندیم، 
 است که زاده فکر طراح است و اثری از آن در جمله نیست! development plansشود  ای که حذف می دومین گزینه

شوند، در مورد کلمه پیش از خود  ای که با کاما از جمله اصلی جدا می جمالت معترضه معموالًدقت کنید که نیم. بین دو گزینه باقیمانده، باید اندکی ترجمه ک
نقش کلیدی در جمله ندارد  اصالً citiesشود آن است که  می 5نکته دیگری که باعث رد شدن گزینه خواهد بود.  9بنابراین پاسخ صحیح گزینه ؛ دهند توضیح می

 که ذکر شده است نیز هسته گروه اسمی خود نیست.  و حتی در بخشی

IBM, Microsoft, and other high-tech companies now have research labs and help desks in China, India, and 

Romania; and customers of Home Depot and other retailers have their telephone and e-mail questions answered by 

call center operators in countries around the globe. 

The word “their” refers to ………  5931مدیریت زبان تخصصی کنکور کارشناسی ارشد  

a) retailers b) customers c) companies d) operators 

 طبیعتاًاست، « ها آنایمیلی و تلفنی  سؤاالت»بحث از  که ازآنجاییها،  است که بعد از ضمیر آمده. بین سایر گزینه operatorsاولین گزینه حذف شده، گزینه 
 ها هستند.  ها تنها پاسخگوی تلفن ها. شرکت شود و نه شرکت تریان مطرح میاز سوی مش سؤاالتاین 

داشتیم و آن را انتخاب  customers and retailersای مثل  بهتر بود گزینهدر واقع ت. نادرست نیس کامالًنیز  5است اما گزینه  8گزینه صحیح در اینجا 
 کردیم.  می

 

خ ش  د ح ت  پ  اه،  ر ت مام ب  ی  وض  الک ش از  ت  وطه، می  ک مرت  ی  ان  اهی ی مهم از   ن  می 
ا مون  ت  ز  هف  کن ب  ا  د کلی  اسی ازش  ی  مون  کازش  ز  ه ل و ا  ی  ر  اه در شال زش  ی  اهی اخ 

ده  ی ن  ش  سوط، گلچ  حی مب  ی  وض  ن  ت  و ت ا ت  ر ک ا  ظ  ک موزد ت  ی  ده دن  ی ن  ش  ی  ن  ر عمل ت 
. ت ا مطالع ال هاشت  سن  ب  اهی کاز می  ما پ  عدد، دت د ش  اهی درک  ب  ب ه پ ست  ردی مت 

د. واه د ش   مطلب  دگرگون  خ 
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TPO - TOEFL Practice Online (2016-2017) | 572   ترین  واژگان کنکــور دکتری مرور مهم
 

 

 سازی درک مطلب دکتری مهم شبیه سؤاالتنمونه  -2

2-1- TPO - TOEFL Practice Online (2016-2017) 
Passage 1: 

[1]  Increases in population have usually been accompanied (indeed facilitated) by an increase in trade. In 
the Western experience, commerce provided the conditions that allowed industrialization to get started, 
which in turn led to growth in science, technology, industry, transport, communications, social change, 
and the like that we group under the broad term of "development". However, the massive increase in 
population that in Europe was at first attributed to industrialization starting in the eighteenth century 
occurred also and at the same period in China, even though there was no comparable industrialization. 

[2]  It is estimated that the Chinese population by 1600 was close to 150 million. The transition between the 
Ming and Qing dynasties (the seventeenth century) may have seen a decline, but from 1741 to 1851 the 
annual figures rose steadily and spectacularly, perhaps beginning with 143 million and ending with 432 
million. If we accept these totals, we are confronted with a situation in which the Chinese population 
doubled in the 50 years from 1790 to 1840. If, with greater caution, we assume lower totals in the early 
eighteenth century and only 400 million in 1850, we still face a startling fact: something like a doubling of 
the vast Chinese population in the century before Western contact, foreign trade, and industrialization 
could have had much effect. 

[3]  To explain this sudden increase we cannot point to factors constant in Chinese society but must find 
conditions or a combination of factors that were newly effective in this period. Among these is the almost 
complete internal peace maintained under Manchu rule during the eighteenth century. There was also an 
increase in foreign trade through Guangzhou (southern China) and some improvement of transportation 
within the empire. Control of disease, like the checking of smallpox by variolation may have been 
important. But of most critical importance was the food supply. 

[4]  Confronted with a multitude of unreliable figures, economists have compared the population records 
with the aggregate data for cultivated land area and grain production in the six centuries since 1368. 
Assuming that China's population in 1400 was about 80 million, the economist Dwight Perkins concludes 
that its growth to 700 million or more in the 1960s was made possible by a steady increase in the grain 
supply, which evidently grew five or six times between 1400 and 1800 and rose another 50 percent 
between 1800 and 1965. This increase of food supply was due perhaps half to the increase of cultivated 
area, particularly by migration and settlement in the central and western provinces, and half to greater 
productivity—the farmers' success in raising more crops per unit of land. 

 1. Which of the sentences below best expresses this sentence in the first paragraph? Incorrect choices 

change the meaning in important ways or leave out essential information. 
In the Western experience, commerce provided the conditions that allowed 

industrialization to get started, which in turn led to growth in science, technology, 

industry, transport, communications, social change, and the like that we group 

under the broad term of "development". 

1) Commerce, industrialization, and development are common features of the Western experience. 

2) Trade, industrialization, and development accelerated social change in Western societies. 

3) Trade and industrialization brought about development in Western societies. 

4) In Western societies, social change provided the conditions for development in a number of areas. 

 2. The word "attributed" in the first paragraph is closest in meaning to 

1) accustomed 2) credited 3) exposed 4) transformed 

3. According to paragraphs 1 and 2, which of the following is true of Chinese population growth 

between 1741 and 1851? 

1) It coincided with the beginning of industrialization in China. 

2) It prompted speculation about the actual number of people living in China in previous centuries. 

3) It continued the steady growth in population of previous centuries. 

4) It occurred in the absence of certain conditions generally associated with population growth. 

موز  ب   ک ش  عد از  ا  ی  کن  ن  ت از اهی ت اس  ت  رای اولی  ، ب  خ  ب ه سواالت  درک مطلب 
ات  ان  ردر اب   ره»، کی  ر د  ب  ری ز  ت ان  عمومی دکت  ن   ز  مطلب   کاهی در ، ت ست  «ت ی 

مون   ز  ل  ا  اف  رای داوطلی   6102-6102اهی واق عی ت  ه ب  وان  ن موب  ر  ق راز ان  زا ب ه عن  ب  عر 
. ای ن  ت ست   حی اه ت ا ت اسخ   داده است  ری  ش  هموحصازی ای  ت  ی  ن  ، ش  ی ن  ری ن  ت ست   لف  اه ب ه  ب 

مون  اصلی دک  ز  ها  ری است  و ن موب  اب یاش   ت  خ  کی  ی  ود. ب  ن میت اف   در ه   س 

https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA
https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA


 
 

 

زه  482  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

  «2»گزینه -12 

دهد تا با سرعت و نیروی بیشتر، ها است که به آن اجازه میبا ردیف دندان سطحهم خوارهاگوشتمفاصل آرواره : »گویدخالصه می طوربهجمله مورد اشاره 
 «دندان باال را در عین دقت باال، به دندان پایین برساند )گاز بگیرد(.

 «توانند با سرعت و دقت گاز بگیرند.می شان استهایبا دندان ترازهمشان آرواره مفاصلِحیواناتی که »خالصه دقیق این موضوع است:  4گزینه 
 های غلط استفاده کند تا شما را به اشتباه بیندازد.تواند از لغات این جمله در گزینهطراح سعی کرده تا می صرفاًو  ها نادرست هستندسایر گزینه

  «3»گزینه -13 

  «2»گزینه -14 

خورند یا گیاهان، ( در پاراگراف سوم، از اینکه گوشت میcarnivory and herbivory) رخواگوشتاستفاده از اصطالح گیاهخوار و  جایبهدر اینجا 
 استفاده شده است. 

 سوممتن 

  «2»گزینه -15 

 است. « گوناگونپیچیده و دارای ابعاد » involvedیکی از معانی دشوار واژه 

  «2»گزینه -16 

 در متن سه عامل ذکر شده است:
location, time of year, and time of day 

 ها سه مترادفش ذکر شده است: در گزینه
geographic location, seasons, and the time of day 

 است. 4ای که نیامده است، گزینه  تنها گزینه

  «4»گزینه  -11

 هستند.های خوب این واژه  مترادف slow downو  delayبنابراین ؛ است« کند نمودن»یا « انداختن تأخیر»به معنای  retardواژه 

  «1»گزینه  -11

 ذکر شده است که: دقیقاًدر متن 
Increasing urban heat islands affect climatological temperature records, producing artificial warming 

in climatic records taken in cities. 

 به این معنی است که:

 .شده ثبتدمای  = islands effectافزایش دمای ناشی از پدیده  +دمای هوا 

 بود.( مسئلهیا مصنوعی، کلید حل  artificial) دهد. بایستی باشد، نشان می ناصحیحی، عددی بیشتر از آنچه دمای واقعی می صورت بهشده،  یعنی دمای ثبت

  «3»گزینه  -11

 در متن این موارد ذکر شده است:
1. vehicles and 2. factories, as well as by 3. industrial and domestic heating and cooling units 

 :و نور خیابان در این میان نیست! 3که اثری از گزینه  ها از مترادفش استفاده شده است در گزینه
1. cars and trucks 2. factory building 3. home air conditioners 

  «4»گزینه  -22

شود و تولید مه  ، آب جمع میها آنشود( همچنین، به دور  دهند )بنابراین میزان نور خورشید کم می می نور خورشید را بازتاب ها آنآمده است که  2در پاراگراف 
 دهد: کنند که دید را کاهش می می

Some particles serve as nuclei upon which water and ice form. Water vapor condenses onto these 

particles. 

 چهارممتن 

  «2»گزینه -21 

 دو معنی مهم دارد:  mundane واژه
  earthlyیا  worldlyمترادف  «دنیوی/زمینی».1 
 dullو  ordinaryمترادف « کنندهپاافتاده/معمولی و حتی خستهپیش».4 

 

ه اسخ  ت ست  پ   خ ش   اه ب ه گوب  ما را ب ه پ اسخ  و ی  ی ش  حی است  که ب ه درست  ری  ش  ای ت 
ر در  ظ  ده ب ه  اهی پ اسخ   ف  الخ  رب   .دن  ک  ت  ی  اده   ن  ت  م مورد ن  ادرست  داده ش  پ 

ود ت  ل ع  ،ت  ان  ک  ن  ی  ادر  ،ت  ل ط م ک الت  درسوا خ ن  ه و دپ د طراح صحی  ی ن  ن  گر 
سب ت  ب ه سوال ری  ی  ی   ت  ش   .ت  س ا هدش   خر  ت 
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2-2- TOEFL Test Preparation Kit 
Passage 1: 

[1]  The conservatism of the early English colonists in North America, their strong attachment to the 

English way of doing things, would play a major part in the furniture that was made in New England. The 

very tools that the first New England furniture makers used were, after all, not much different from those 

used for centuries – even millennia: basic hammers, saws, chisels, planes, augers, compasses, and 

measures. These were the tools used more or less by all people who worked with wood: carpenters, barrel 

makers, and shipwrights. At most the furniture makers might have had planes with special edges or more 

delicate chisels, but there could not have been much specialization in the early years of the colonies.  

[2]  The furniture makers in those early decades of the 1600’s were known as “ joiners,” for the primary 

method of constructing furniture, at least among the English of this time, was that of mortise-and-tenon 

joinery. The mortise is the hole chiseled and cut into one piece of wood, while the tenon is the tongue or 

protruding element shaped from another piece of wood so that it fits into the mortise; and another small 

hole is then drilled (with the auger) through the mortised end and the tenon so that a whittled peg can 

secure the joint – thus the term “joiner.” Panels were fitted into slots on the basic frames. This kind of 

construction was used for making everything from houses to chests.  

[3]  Relatively little hardware was used during this period. Some nails – forged by hand – were used, but no 

screws or glue. Hinges were often made of leather, but metal hinges were also used. The cruder varieties 

were made by blacksmiths in the colonies, but the finer metal elements were imported. Locks and 

escutcheon plates – the latter to shield the wood from the metal key – would often be imported.  

[4]  Above all, what the early English colonists imported was their knowledge of, familiarity with, and 

dedication to the traditional types and designs of furniture they knew in England. 

 47. The phrase “attachment to” in the first line is closest in meaning to  

1) control of  2) distance from  3) curiosity about  4) preference for 

 48. The word “protruding” in paragraph 2 is closest in meaning to 

1) parallel  2) simple  3) projecting  4) important 

 49. The relationship of a mortise and a tenon is most similar to that of  

1) a lock and a key   2) a book and its cover   

3) a cup and a saucer   4) a hammer and a nail  

 50. For what purpose did woodworkers use an auger?  

1) To whittle a peg   2) To make a tenon   

3) To drill a hole   4) To measure a panel  

 51. Which of the following were NOT used in the construction of colonial furniture?  

1) Mortises  2) Nails  3) Hinges  4) Screws  

 52. The author implies that colonial metalworkers were 

1) unable to make elaborate parts  2) more skilled than woodworkers   

3) more conservative than other colonists  4) frequently employed by joiners 

 53. The word “shield” in the third paragraph is closest in meaning to  

1) decorate  2) copy  3) shape  4) protect  

 54. The word “they” in the last line refers to  

1) designs  2) types  3) colonists  4) all  

 55. The author implies that the colonial joiners  

1) were highly paid   

2) based their furniture on English models   

3) used many specialized tools  

4) had to adjust to using new kinds of wood in New England  

خ ش  دد ، ت ست   وم ت ست  ر ب  ل اهی  اهی درک مطلب  اف  اب  کی ب  ت  کت 
وردی  دهگردآ  م ت اسخ   و ت اسخ  دآده ش  د. ت ار  ه  حی آست  اه  آت  رب  ش  ور  هب   وکامال ت  و ت ادآ  ج  ش 

دآت 
هه ت ا ر دگردد که  می ک آر  موآج  ر ست  ر ه گامیچ  سوآل، آر  ه  ه ت  د و چ  روع کت  رآی ش  دی ت  ف ت 
د.  خ  س ت ا و کت  ن  ج ست  و ج   ب ه آ 

ده ست  ت   ر ش  لت  ل ف ت  اف  ا   اهی شاده کی ب  ت  ا صرف  د ت  ه یاه ت  س ت   آت  کت  دآر در سطخ  ت 
د.ک  ت  د ت اس  اه  ری رآ ش  کور دکت   ت 
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2-3- Peterson's Master TOEFL Reading Skills 

Passage 1: 

[1]  The cabildo, which is Spanish for “municipal council” was the fundamental unit of local government in 

colonial Spanish America. Following traditional going back to the Romans, the Spanish considered the city 

to be of paramount importance, with the surrounding countryside directly subordinate to it.  

[2]  In local affairs, each municipality in Hispanic America was governed by its cabildo, or council, in a 

manner reminiscent of Castilian towns in the late Middle Ages. A council’s members and magistrates, 

together with the local judge appointed by the king, enjoyed considerable prestige and power. The size of a 

council varied but was always small. The cabildos of important cities, such as Lima and Mexico, had about 

twelve members. 

[3]  The cabildo was in charge of all ordinary aspects of municipal government –e.g., policing, sanitation, 

taxation, the supervision of building, price and wage regulation, and the administration of justice. To assist 

them in these responsibilities, the city councilors appointed various officials, such as tax collectors, 

inspectors of weights and measures and the markets, and peace officers. In spite of royal decrees to promote 

honest and efficient city government, the cabildos were often corrupt and rapacious. 

[4]  By 1550s, appointments to cabildos were ordinarily made by the Spanish crown and sometimes became 

hereditary. Occasionally, the propertied class in a city elected some of the councilors. Sometimes citizens 

were asked to attend an open town meeting on important matters. Such open meetings became very 

important to the movement for the independence of Hispanic America in the early nineteenth century. 

 102. Which choice does the word “paramount” in paragraph 1 refer to? 

1) Fundamental 2) Government 3) Tradition 4) Surrounding 

 103. Where was the cabildo used as a form of government? 

1) In Roman colonies  2) In Spanish colonies 

3) In Roman provinces  4) In Spanish provinces 

 104. Which of the following answer choices is closest in meaning to the word “reminiscent” in 

paragraph 2? 

1) Suggesting something in the past 2) Suggesting a schedule or agenda 

3) Suggesting small village 4) Suggesting an odor 

 105. According to the passage, how was a local judge in Hispanic America selected? 

1) He was elected by the council.  2) He was appointed by the king. 

3) He was chosen by the town’s wealthy citizens.  4) He was the richest man in the town. 

 106. According to the passage, how many councilors did Lima have? 

1) 10 2) 11 3) 12 4) 13 

 107. From the passage it can be inferred that some cabildos were ………… . 

1) poorly educated  2) important  3) greedy 4) independent 

 108. What word does the phrase “peace officers” in paragraph 3 refer to? 

1) Sanitation 2) Policing 3) Assist 4) Tax collectors 

 109. Which is closest in meaning to the word “responsibilities” in paragraph 3? 

1) duties 2) wages 3) sanitation 4) inspections 

 110. From the passage it can be inferred that by the mid-sixteenth century, the cabildo was all of the 

following EXCEPT: 

1) Elected by all registered voters 2) Appointed by the king 

3) Came base on the propertied class opinion 4) Was an inherited office 

خ ر ت ست  د خ ش  آ  خ ت  درک م  ر ب  ت  ، اهی من  اب  معروطلب  رسون  آز  کت  ل پ ت  اف  ف  ت 
هره ب رده م و  ب  ی آز  ت ست  گ آی  ن  ن  ع  ݠکاهی در لچ  ب  ن  من  رآی دآمطلب  آ  ی زآ ب  ن  ر  وطلت  غ  ب  ان  عر 

اب  کردهه  ب ه  چ  ت  لی آپ  چلت  حی و ب  رب  ش  م.  مرآه ت اسخ  ت   آی 
ما در ت اس اه، ما مطمئ   ن  آی ن  سری ت ست  دز   ت ا ود که سرغت  ش  م ب  ی  وآه  خ  ب ه ن  خ 

ده و آالب  درک و  س  ر ش  رآب  د ب  ت  ، چ  وآع ت ا مطلب  ده در آالب  و  س آب  کوز ک مطرح ش  ری ت  دکت 
د. د ش  ت  وآه  ا خ  ت  ش   آ 
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 متن اول:

 « 1»گزینه -102 

 ستند.های نادرست هبنابراین سایر گزینه؛ است« بسیار مهم، اساسی»به معنای  paramountلغت 
 محیط اطراف( 3 ( رسم و رسوم، سنت4 دولت( 2 اساسی، اصلی( 1

 «2»گزینه -103 

 برای پاسخ به این تست به پاراگراف اول رجوع کنید.

The cabildo, which is Spanish for “municipal council”  was the fundamental unit of local government in 
colonial Spanish America.  

 «1»گزینه -104 

 های نادرست هستند.بنابراین سایر گزینه؛ است «ای در گذشته، خاطرهکننده چیزییادآور، تداعی»به معنای  reminiscentلغت 

 «2»گزینه -105 
 متن را اسکن کنید و سریع به پاراگراف دوم و این بخش برسید: Hispanic Americaبرای پاسخ به این تست، کافی است که به دنبال حرف بزرگ 

A council’s members and magistrates, together with the local judge appointed by the king, enjoyed 
considerable prestige and power. 

 «3»گزینه -106 

 کنیم:خیلی سریع اسکن می Limaباز هم متن را به دنبال 
The cabildos of important cities, such as Lima and Mexico, had about twelve members. 

 «3»گزینه -107 

  پاسخ این تست در دو سطر آخر متن است.
توان مهم بود، بنابراین نمی« کابیلدوس»کار  کهازآنجایی(. 3و  1نشده است )رد گزینه شان و استقالل« کابیلدوس»در متن هیچ صحبتی از سطح آموزشی 

 نگاه کنید: 4، به انتهای پاراگراف 4درک گزینه  برای(. 2مهم هستند )رد گزینه  هاآنگفت که فقط برخی از 
the cabildos were often corrupt and rapacious. 

corrupt  و « فاسد»به معنایrapacious  بهترین انتخاب است.« حریص»با معنای  4بنابراین گزینه ؛ تاس« کارطمع»به معنای 

 «2»گزینه -108 

 است.« بهداشت»به معنای  Sanitation وظیفه یک افسر پلیس، حفظ آرامش است.

 «1»گزینه -109 

 های نادرست هستند.بنابراین سایر گزینه؛ است« ها، وظایفمسئولیت»به معنای  responsibilitiesلغت 
 بررسی، بازرسی( 3 ( بهداشت4 دستمزدها( 2 وظایف( 1

 «1»گزینه  -110

 ارم مراجعه کنید:به جمله زیر در پاراگراف چه سؤالبرای پاسخ به این 
Appointments to cabildos were ordinarily made by the Spanish crown (=king) and sometimes became 

hereditary (=inherited). Occasionally, the propertied class in a city elected some of the councilors. 

 توجــه

 به این نکات دقت کنید: حتماًاست. دردسرسازی برای دانشجویان  سؤاالتاز قرن و تاریخ،  سؤال 

از  10کنیم قرن  فکر می اوقات یگاه اشتباهاًاست و الی آخر! )به  2000تا  1000است. منظور از قرن بیستم، بازه  1000تا  1300منظور از قرن پانزدهم بازه 

 .1000شود همان  م میشود! این اشتباه را از ذهن دور کنید( پس در این مثال اواسط قرن شانزده شروع می 1000

 (1020تا  1020از قرن بیستم است ) سومبه معنای دهه  1920s( یا 1030تا  1030قرن شانزده است )بین  پنجمدهه  1540sمنظور از 

 (.1800تا  1800)نوزدهم دهه اول قرن ( یا 1800تا  1800باشد )نوزدهم تواند کل قرن  می 1800sمنظور از نکته ریز: 

ها پ اسخ  ت ست  ن   ن  د، پ لکه در  ه ت  ن  ست  حی ه  ری  ش  ،  دل پ اسخ  اه واق عًا ت  خ ش  ار اهی ای ن  ی  ن کات  ت سن 
ش  داده می مور  مگی در  مهمی ا  ود که ه  ری سالک ش  کور دکت  ر م اهی اخ   ن  ه طراحان  ت  وج  ورد ت 

ود رم ت  د همحت  ری ن  اپ  ت  س  ، پ ی  ات  ا روپ کرد ای ن  کن  کور ک پ ا  ت  ق  اب  مط. لد  ری ن  ر  ار  دکت  ت  ره  ن  پ  در عی 
پ اده . گوی ی و ت ست   ر  حی است  ری  ش  وات  ت   اهی ساده و پ دون  ج 
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 سازی کنکور دکتری نمونه سؤاالت شبیه

حی * ری  ش  ی -ب ا ب اسخ  ت  ش  موز   *آ 
کوتاه دو نمونه  کنکور دکتری سه سال اخیر طراحی شده است.  یفیتأل سؤالدر این فصل   بر اساس 

که پاسخ هاشده را در صورت داشتن زمان، پیش از تست سازی های شبیه این تست بسیار تشریحی است  ها آنی دکتری پاسخ دهید چرا
کمک می کنکور  زمان اندکی در دسترس دارید، اولویت با تست که یدرصورتروید. بهای دکتری  کنند با دانش بهتری سراغ تست و  های 

 دکتری است.
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  1دکتری شماره کنکور سازی  شبیه سؤاالت نمونه  

Part A: Grammar 
Directions: Select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in the following 

questions. Then mark your answer on your answer sheet. 

1. Even though a few elements, such as carbon and gold, are sometimes found in elemental form 

in nature, …………… consist of two or more elements that have combined chemically to form 

more complex substances called compounds. 

1) most of the substances we see around us 

2) most of the substances which see around us 

3) the more substances do we see around us 

4) but the more substances which we see around us  

 The International System of Measurement (SI for Système International d’Unitès) was 2.

developed to provide a very organized, precise, and practical system of measurement 

…………… . 

1) that everyone would be used in the world 2) which used by everyone in the world 

3) using everyone in the world 4) that everyone in the world could use 

 3. A car with no driver, …………… , pulls up at your door. 

1) neither even a steering nor a wheel 2) neither even steering wheel 

3) nor even a steering wheel 4) not even one of the steering or wheel 

 4. Scientifically, ……………. fairly broadly as actions performed routinely in certain contexts 

and situations, often unconsciously. 

1) that habits defined   2) defined habits 

3) which habits are defined 4) habits are defined 

 5. No human remains …………… with the carcass, so it’s not clear who had killed the mammoth. 

1) found 2) being found 3) were found 4) which found  

 6. …………… was scarcely fit to eat. 

1) Such a food given us  2) Such a food that given us 

3) Such a food whom gave us 4) Such food as they gave us 

 7. The highly sculptured walls and roof of this building are made from a combination of masonry 

and reinforced concrete and are self-supporting. They are …………… the enclosure and the 

structural elements which give it the ability to maintain its form and resist load. 

1) even so the elements which define 

2) at the same time the elements which define 

3) despite the elements define 

4) both the elements define 

8. Reza Said that …………… he would be travelling alone, he would never have agreed to go. 

1) had Saman realized  2) if Saman realized that  

3) has Saman realized that 4) if Saman had been realized that 
 
 

صل، دو سر رد الی   یآی ن  ف  از ب  ت ست  ب  ت  ت سب  اه  ب  ی ب ا ش  ری ک ب ا  االف  کوز دکت   ب 
ا  39 ن   39ب  ی  وسط مولف  ده آشت  ت   . طرح ش 

ه ت ست   گان  و  کلی  ، اهی گرآمر، وآز  خ ش  اهی  خ  دآزآی ب اس درک مطلب  آی ن  ی 
د  ب  ست  حی ه  ری  ش  د ن مود... کوآق عًا ت  ب  وآه  ه ح   ه در آدآمه مالحظ 
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زه  413  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 گرامــر 

 « 1» هگزین -1

 حذف آن وجود دارد:    یدو حالت برافصل گرامر،  نامه درس بنا برشد که  یادآور بایست یم یموصول یردر بحث ضما
 است. یفاعل یگاهدر جا یرضم که زمانی. 1
 است.  یمفعول یگاهدر جا یرضم که زمانی. 2
 یشاصل جمله پ یقتآن را حذف نمود. در حق توان یم یدر جمله بعد ییریتغ کوچکترین  و بدون یراحت هست، به یزسؤال ن ینکه مورد هدف ا ی،مفعول حالتِ در

 بوده است: صورت ینبد یموصول یراز حذف ضم
most of the substances which we see around us consist of  …  

 شاملِ ....  بینیم یخود م یرامونکه ما پ یعناصر اغلب
 است. یحصح 1 ینهاست، لذا گز حذف قابلاز جمله  یراحت به آید یاسم م یا یرازآن ضم که پس یمفعول which این

 :کنیم یکامالً نادرست است! آن را ترجمه م یاز نظر کارکرد . این گزینهازآن فعل آمده است.( )چراکه پس یمرا شاهد هست یفاعل whichما  ،2 در گزینه
most of the substances which see around us consist of  …  

 شاملِ ....  بینندیما را م یرامونکه پ یعناصر اغلب
 هستند! seeفعل  یبرا یعناصر چشم دارند و فاعل یعنی
 نادرست است.  یدر کارکرد فعل moreاز  یشپ theدر جمله است و حضور  do یفعل کمک موردیشاهد حضور ب 4 گزینه
  موضوع نبوده است. ینبه ا یازین even thoughاستفاده شده که با حضور  butدهنده هم از ربط 3 گزینه

 «4»گزینه -2 

که فاعل مشخص است چرا از فعل  ینجادر ا یستمعلوم ن یچ! هwould be usedفعل مجهول  یبرا یمهست everyone، شاهد حضور فاعل 1 ینهدر گز
 مجهول استفاده شده است!

 .which is usedمثالً بگوید  استفاده کند. whichدر کنار  to beکرده از فعل مجهول استفاده کند اما فراموش کرده از فعل حاصل از مصدر  یسع 2 گزینه
است بر اشتباه  یواهترجمه گ یندار بودن اخنده« در جهان! هرکسیاز  کنندیکه استفاده م اییریگاندازه یستمس: »کندیم یانب گونهینصورت معلوم ابه 4 گزینه

 .ینهگز ینا

 .«یددر جهان بتواند استفاده نما یکه هرکس یریگاندازه یستمس» :4 ینهگز ترجمه

 «3» گزینه-3 

steering wheel را کامالً  آن ییدو لغت، لطف معنا ینشکانده و جدا کردن ا ینادرست صورترا ب یبترک ینا 3و  1 ینه)همون فرمون!(. گز ینفرمان ماش یعنی
 گرفته است. 

از  یشپ یداگر مفرد است با یعنی)شناسه( دارد.  determiner یکبه  یازکه در جمله استفاده شود، ن یشمارشکه هر اسم مفرد قابل یددقت داشته باش 2 ینهگز در
 .شدیاستفاده م a یفاز حرف تعر 4 ینهآن همانند گز

 «4» گزینه-4 

 جمله فعل دارد؟؟  یا! آیهسؤال مهم اول
از  which are یموصول یرحاصل حذف ضم performedکه  یممتذکر شو یدفعل جمله است با performedاست که  یناست! اگر نظر شما ا یمنف پاسخ
 آن است.  قبل

 . پس رد خواهند شد. شوندیهستند، فعل محسوب نم یموصول یرهایضم یکه دارا 4و  1 هایینه. گزخواهدیکه فعل ندارد، فعل م ایجمله
 . 3 ینهجز انتخاب گز یمندار ی. راهشودینم یدهد یفعل یچه ،است habitsو اسم  defined یمتشکل از صفت مفعولکه  2 گزینهدر 

 «3» گزینه-5 

 «یابقا» یبه معنا آید،یحساب مکه اسم جمع هم به s ینلغت با هم ین! اشمردیدیعنوان فعل مبه یدرا نبا remainsو  کردیدیاشتباه م یدجمله نبا ینفقط در ا
 ینه،که فعل باشد و تنها گز کنیممیرا انتخاب  ایینه. لذا گزیستن یفعل یچاز ه ی، خبرso سازیهاز حرف ربط همپا یشدر قسمت اول جمله و تا پ یناست. بنابرا

 اند.و یا اسم مصدر مجهولی اندحذف ضمیر موصولی ها یا ضمیر موصولی دارند، یا حاصلسایر گزینهخواهد بود.  4 ینهگز

 .«ماموت را کشته بود یمشخص نبود چه کس یجتاًنشد، نت یدابه همراه الشه پ یانسان یایبقا هیچ» جمله: ترجمه

 «4» گزینه -6

وجود دارد  یمقدار کم یزیاز چ ییمبگو یمکه بخواه شود یاستفاده م ییمعموالً در جا یبترک این. … such … asصورت  به یمدار یبیترک یسیدر زبان انگل»
 غر زدن!(  ی)برا
 ...( یدکن یشترمقدار ب یهغذا رو  حجمچه وضعشه!  ینا یعنیباشه! ) کفایتخوردن  یبرا یسختبه که اونا دادند به ما،  ییغذا ینهمچ یه

 .شود یم یدهد تر یاست و در متون رسم یکامالً رسم یبترک این

ما اه واق عًا ت   سخ  اپ   امعی ب ه ش  د و دپ د ج  ن  ست  حی ه  ری  ست ت  ب  ش  احث  ه ت  ه من  کلی 
د داد.  ن  واه  ها پ اسخ  خ  ن  ه ت  ه ب  کی  ده اسث  پ لکه پ  دد مرت سث  داده ش  وطه مج  ب 

ن  م  می  . ه  ده اسث  درت س ش  وع در ت سث  پ  گان   وض  مه اهی وار  رج  پ ا ت 
ه  و لاوس ضورت   هکلی  ت ی  مچ ن  اه و  گر  درک مطلت  پ ا  یاه ت سث   ن  ی  ه 

اعده مورد ت    .ث  س ا هدش   لجاظ  رسس  طراح، روپ کرد ف هم ق 
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 ری  ت ککنکور د   یحریݒ س ت واقعا  پاسخ  و سؤاالت

ه 0931الٰی  0931* ی  ه رش   *اه کلی 
ݩ یں ف  * ݧ ݧ دݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݧ ݭݪݕاس مهن  ݭ ه، علوم اىیݤݤ، علوم ٮ رݧ سان یں ݫ ن  ی،س  ، ک ، ه  کی، اورر  ش  ر  رک ݦݩ  ش ݩݦ  ردامنݕ  علوم پݕ ٮ  و  گن  ه  ی، ف  ان یاه ن  ار  حصرا  وه رگ و  ی ٮ اشن  ٮ ان   من   *ر 
کلیه رشته در این فصل به تست کنکور دکتری  پاسخ داده شده ( 0931در اسفند  برگزارشده)کنکور  0931تا  0931سال ها از  های 

کتاب، تشریحی است. پاسخ ست. برخالف اشکاالت بیشمار علمی موجود و یا رویکرد رایج ی موجود اها ترین پاسخ ترین و آموزشی های این 
کلیه  سؤاالتبه عدم ارائه پاسخ  کتاب  گرامر نکات آموزشی  . در تمام تستهستندتشریحی  واقعا  های  دارای پاسخ سؤاالتدشوار، در این  های 

گزینه جز بههای واژگان  تستدر  ؛گرفته استجای  کلیه  برای  نهایتا  و  هستیم؛نیز ها  گزینهمترادف ها، شاهد  ترجمه صحیح متن و 
گزینه صحیح در متن و طریقه پاسخ به آن سؤالرویکرد ناصحیح ترجمه صورت ترجمه متن و های درک مطلب، عالوه بر  تست ، آدرس دقیق 

گزینه  ها نیز ذکر شده است.  تست و رد سایر 
کن کافی است پاسخ  پی ببرید.  مؤلفین آموزشی های مشهود در رویکرد تفاوتید تا به ها را با منابع موجود مقایسه 

 ؟کنید مطالعه را بخش این چطور
 کنیم: اخیر را بطور خالصه مرور می های سالطی  سؤال، ابتدا روند طراحی سؤالبرای پاسخ به این 

گرامر، هم واژگان و هم درک مطلب  سؤاالتدرک مطلب )هم سبک  سؤال 52واژگان، سؤال  52گرامر، سؤال  01؛ سؤال 011 :0931سال 
کوتاه  صرفا   ،سؤاالتدیگر بود. حتی فرم  های سالمتفاوت از   سؤاالتسبک  قدر آنهم در آن موجود بود. تشریحی تستی نبود و پاسخ 

که دیگر هرگز فرآیند نادرست انتخاب شده بود و   دیده نشد.( سؤالیفرم  نیچن نیاتصحیح آن سخت شد 
درک مطلب  سؤال 51کلوزتستی، صورت  بهگرامر و واژگان  یتلفیقسؤال  02واژگان، سؤال  52گرامر، سؤال  51؛ السؤ 011: 0930سال 

کوتاه بهبود یافت اما هنوز فرم مشخصی را در  سؤاالت)نسبت به سال قبل با حذف  و دانشجویان از طوالنی  شاهد نبودیم سؤاالتپاسخ 
گالیه  .(ندمند بود بودن آزمون و حجم سؤاالت 

کلوزتستی،  یتلفیقسؤال  01واژگان، سؤال  51گرامر، سؤال  51؛ سؤال 01: 0931سال  درک مطلب )کاهش تعداد  سؤال 51گرامر و واژگان 
ع پیشرفت  آزمون را به سمت منطقی ،سؤاالت  (.های قبلی داشت نسبت به سال ای مالحظه قابلتر بودن پیش برد. در مجمو

ح  نهایتا  درک مطلب. )سازمان سنجش  سؤال 01واژگان، سؤال  05گرامر، سؤال  8؛ سؤال 01 :0931تا  0939سال  فرم نهایی طر
کرد و از سال  سؤاالت که دانشجویان را از سردرگمی نجات داده است. فرق  سؤالبه بعد، ثبات در طراحی  0030را پیدا  را شاهد هستیم 

که در طی در اساسی دیگر  گروه سؤاالت، 0035تا  0031 های سالاین بود  متفاوت در هر  سؤال، سه سری از آن به بعدها یکسان بود اما  کلیه 
ح می کشاورزی، هنر، دامپزشکی و ...؛ سری : 5: فنی مهندسی و علوم پایه؛ سری 0سری ) شود سال طر   .زبان( منحصرا  : 0علوم انسانی، 

کتاب، برای سال  که  تستی را پوشش داده سؤاالتتنها  0031ما در این  ج شده و  سؤاالتایم )چرا کنکور خار کوتاه دیگر از  تشریحی و پاسخ 
کلیه تست0031تا  0030 های سالکرد(. برای  زمان دانشجو را تلف می اش مطالعه تشریحی پوشش داده شده است. شما  کامال  های  ها با پاسخ ، 

گروه زبان هستید، با توجه به رشته گر غیر از  کید می تان، ا که تست توصیه ا  زبان را پاسخ دهید. جز بهها  کلیه رشته 0031تا  0030های  شود 
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گر داوطلب رشته فنی هستید، اول کهرشته خودتان یکسان است  سؤاالترشته علوم انسانی با  سؤاالتیت وبرای مثال، ا ها  طراحان تست چرا
گروه و فرم و سطح  در هر سال یکسان هستند کامال  مشابه سؤاالت دو  بطور  0031تا  0030 های سالرشته زبان  سؤاالت. همچنین استنیز 

که سایر رشته توصیه نمی ابدا  و بخش واژگان( بخصوص )ها است  دشوارتر از سایر رشته ملموسی )البته ها پاسخ دهند.  ها به آن شود 
 ها پاسخ دهند.( سایر رشته سؤاالتتوانند به  دانشجویان زبان می

تر بروید.  قبل های سالهای  توانید در صورت داشتن زمان بیشتر سراغ تست ، می0031تا  0030 کنکور دکتری های اتمام تست پس از
 دارند.  30پیش از  های سالکنکور نسبت به سازی دکتری از دید ما اولویت بیشتری  های شبیه البته تست

کنکور دکت فصل پاسخ به تستفرد  های منحصربه ویژگی  سال اخیر: 0ری های 
  گرامر  درصد تست 011پاسخ تشریحی و آموزشی به کشور بار اولینبرای  - های   در 

 کلیه تست گزینه ترجمه  گرامر به همراه رد منطقی تمام  گزینه صحیح( های  کشور بار اولینبرای  - های نادرست )و اثبات   در 
  (جملههای واژگان )با رویکرد وفادار بودن به ساختار  درصد تست 011ترجمه دقیق 
 گزینه کشور بار اولینبرای  -ها  ها و مترادف برای آن ذکر ترجمه تمامی   در 
 )گرامری متن کلیه متون تخصصی و درک مطلب دکتری )با رویکرد وفادار بودن به ساختار   ترجمه 
 گزینههای د ارائه پاسخ دقیق به تست   یمتن درونهای نادرست با ارجاعات  رک مطلب و رد 

 کنکور دکتری سال  قرار دادن تست کتاب در صفحه پشتیبانی رایگان به)کنکور آینده(  0030های   برای دارندگان این 
 
 

  
 
 
 
 

 است. مشاهده قابلروبرو  QR codeاز اسکن  پس مثل همیشهصفحه پشتیبانی 
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  920 | 09 ها دکتری کلیه رشته  و پاسخ کنکور دکتری سؤاالت
 

 

  هنر -کشاورزی و منابع طبیعی -یعلوم انسان - علوم پایه -فنی مهندسی گروه ها ) کلیه رشته 

  (ات فارسیزبان و ادبی -بدنی تربیت-دامپزشکی-پزشکی علوم

Part A: Grammar I 
Directions: The following sentences test your ability to recognize grammar and usage errors. Each 

sentence contains either a single error or no error at all. If the sentence contains an error, select the one 

underlined part that must be changed to make the sentence correct. If the sentence is correct, select choice 

D. Then on your answer sheet, write the letter of the answer you have chosen. 
 
 

1. The other delegates and me immediately accepted the resolution drafted by the neutral states. 

   1 2 3 

 No Error. 

   4 

2. The dean of the college, together with some other faculty members, is planning a conference on 

   1 2 

the purpose of lying down certain regulations. No Error. 

   3 4 

 3. The industrial plan is in the direction of more machines and fewer people. No Error. 

   1 2 3 4 

 4. Their standard of living is still higher than that of the other countries in the world. No Error. 

   1 2 3 4 

 5. Psychologists and psychiatrists argue that it is essential that a disturbed child receives 

   1 2 3 

professional attention as soon as possible. No Error. 

   4  

 6. Ted's angry outburst was so annoying that it resulted in our guests' packing up and leaving 

   1 2 3 

this morning. No Error. 

   4 

 7. There remain many reasons for the enmity exists between the two neighboring countries. No Error. 

   1 2 3 4 

 8. Because of the size and weight of the stones that constitute Stonehenge, some people are 

   1  2 

convinced that it was erected by extraterrestrial beings. No Error. 

   3 4 

 9. The conditions of art are nothing rather a particular way of interpreting reality. No Error. 

   1 2 3 4 

 10. The cyclic rise and fall in population size that has been observed in animal and pre-modern 

   1 

human populations reflects sequential phases of population growth and decline. No Error. 

   2 3 4 

Part B: Vocabulary 
Directions: Select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that could be best complete the blank in the 

following questions. Then mark your answer on your answer sheet.      

 11. Improved consumer confidence is ................. to an economic recovery. 

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

 12. The ................. from their porch encompassed a large part of the Rocky Mountains. 

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

خ ش  ب ه ک د ه ت ست  ر ای ن  ب  کوراهی ک اهی  لی  ری ن  ا  0931دکت  . ی   0936ت  ده است  ر  ی اک ت اسخ  داده ش 
ه ر  گت  ری ن  ات  ، ت اسخ  رش  ای ن  ک اهی ما در ی گا مهمت  اب  اق ص یاه ن  کال  ت  ار ار  اش  واب  و سرش  ر  کت ب  و ج 

وت ان  د ج  ش 
ا دات  ده است  ت  ود که شت ب  ش  ود ب  ار سردرموج  ده و م گ چ  ت ان  ای  ی ش  کلی کامال ل گ ر  ی سی را ب ه ش 

ادرست  ت اد ت گ  د. ت  رت   ت 
ا ری ار  ت اسخ   ب  در ای ن  کن  ت  اه و خ  ی ست   لطغ  کوت  هخ   ؛ت  چ  اب  ه  ت اسخ   ن  وج  د، مت  ن  ات سه کت  اب ع مق  ر من  اه را ت ا شای 

ن   ود در ا  عدد موج  کاالب  مت  اوب  اه  اش  ق  ی و ب  گوی  واه   مان   اهی اشاسی روت کرد ت اسخ  د. دن  ج   ش 
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  (1) گرامــر    

   SAT  آزمون سؤاالت برگرفته از «1»گزینه  -1

 «.یرفتیمطرف پذ یب یتوسط کشورها را قطعنامه یسنو یشو من بالفاصله پ نمایندگان یگرد»
برای اینکه  .استفاده بشود Iضمیر مفعولی است و در این جمله در جایگاه فاعل آمده، پس اشتباه است و بایستی از ضمیر فاعلی آن یعنی  meبه اینکه  با توجه

 را حذف کنید و متوجه ساختار نادرست ایجادشده گردید: andبخش اول پیش از  است یکافتر شود،  موضوع برای شما مشخص
me immediately accepted the resolution …   
I immediately accepted the resolution …  

 «3»گزینه -2 

 «.ی هستندمقررات خاص وضعِ با هدفِ یکنفرانسیزی ردرحال برنامه ،علمیهیئت یز اعضادیگر ا یهمراه برخبه، هگادانش رئیس»
در  کهازآنجاییخواهد بود.  laying downصورت ( آن بهpresent participleاست که اسم مصدر )« ن قانونی چیزیوضع کرد»معنای به lay downفعل 

  .اینجا منظور وضع نمودن مقررات است، پس صورت نوشتاری این فعل نادرست است
این تست بیشتر از گرامری بودن، بر روی اشکال تایپی  است. lying downصورت به معنای دراز کشیدن، به lie downتوجه داشته باشید که اسم مصدر فعل 

 و واژگان تمرکز دارد!
 کنیم، فعل بعدی، مطابق با فاعل اول است:استفاده می together withیا  as well asزمانی که از صحیح است.  کامالًالبته  2گزینه 

 The mayor together with his brothers is going to jail. 

Mayor’s brothers together with him are going to jail. 

  «4»گزینه -3 

 «.استکمتر ( )نیروی انسانیِ افرادِو  یشترآالت بیندر جهت ماشصنایع،  برنامه»
 است:« در راستا و در جهتِ چیزی»به معنای « in the direction of something»اصطالحِ  جمله از لحاظ گرامری هیچ ایرادی ندارد.

He was going in the direction of the bedroom.  رفت. می خواب اتاقاو داشت به سمت  

  «4»گزینه -4 

 «.جهان است یکشورهاسایر  استاندارد زندگی شان هنوز باالتر ازیاستاندارد زندگ»
 گردد:برمی standardبه مفرد است  درستیبهکه  thatدقت داشته باشید که  جمله از لحاظ گرامری هیچ ایرادی ندارد.

Their standard of living is still higher  than standard of the other countries in the world. 

 که اشاره شد باید ساختار موازی رعایت گردد. طورهمان، thanدر قیاس با 

 «3»گزینه -5 

 «.یافت نمایددر اسرع وقت در تخصصی را هایمراقبت روانی، دارای اختاللکودک  یکاست که  یکنند که ضروریاستدالل م پزشکانروانروانشناسان و »
حتی برای سوم  جهیدرنتکنیم. استفاده می toاز مصدر بدون  essential thatشوید پس از در کتاب مراجعه کنید، متوجه می subjunctiveاگر به مبحث 

بسیار رسمی است و در حالت عادی حتی  subjunctive)گفتن این نکته خالی از لطف نیست که . receivesاستفاده شود و نه  receiveشخص باید از 
receives بسیار زیادی پیدا کرد که  یهامثالتوان های بسیار معروف هم میهم صحیح است و در دیکشنریbe essential that  را بدون حالت

subjunctive ای است و استثنائات فراوان دارد، صحیح نیست.(از مباحثی که نکته ؤالسطرح  اساساًکنند. بنابراین استفاده می 

 «4»گزینه -6 

 «.کنندترک }اینجا را{ و وسایلشان را جمع کرده صبح  امروزمهمانان ما  شد }تا{ منجر چنان آزاردهنده بود کهتد یت غضبناک و ناگهانی عصبان»
در مورد بخش آخر باید متذکر شد، استفاده شده است.  درستیبهنیز  so + adjective + thatاستفاده از اسم پس از صفت صحیح است. از طرف دیگر ساختار 

 توان جمله را برای وضوح بیشتر به شکل زیر بازنویسی کرد:میساختار مالکیت با اسم جمع صحیح است. 
… resulted in our guests’   packing up and leaving this morning. 

… resulted in their packing up and leaving this morning.  

 «2»گزینه 

 «.)وجود دارد( است یاقب یهدو کشور همسا ینموجود ب یدشمن یبرا یاریبس یلدال»

حی، گرامر اسخ  ب ه سواالت  ی   وی کردر ری  ش  ی-ت  ش  مور  ها در ت مام  ا  ن  ه ت  . ب  کورک سال  7 اهی ت ست   یاست   ن 
ری ، ی لکه دل ص  دکت  ده است  مه س  رج  ل رد ت  ورت  سوال گرامری ت  هن  ت ن  ا مامی گر  خ  ت  ه ات  ت ن  ان  ت   یب  اه و صحت  گر   ن 

 . ده است   س 
د ت ست   ن  ن  چ  می  ی ن  اگر ی اسخ  ه  ار  غ  ر  ا  ت  وارا ت  ر  احش  ی ا ج  ااهت  ف  ن  ن  ه اس  وج  د، مت  ن  اس کن  ود ق ن  اب ع موج  ت  و من 

ن   خ ات   ا  ت  هاه در ات  ت ن  د.  گر  د س  ن  واه  خ ج  ه و دلدوعی که موص  صحت  دغ  . غ  وده است  ن  ای ن  کن ب  ب  ی  گراب ی مولف   ی 
ن ب  ب ه در ادامه ،  واالت  گرامراهی ما ب ه س  ی اسخ   ار   یدی گر هب  وم ت   هده  اش  م  ای   ات   درک ی  ورماه  وی ن  ای ن  کن  ی ب   ب 

د ت   ن  واه  ی که ی ک کالس درس». درج  اب  ... رای گان   کن    «است 
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زه  254  ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 گرامـــر 
 New Scientist مجلهبرگرفته از   «3»گزینه  -1

 ایگونه مشکل به بزرگی )عظمت( این. نیستندکلمه پس از رفتن به مدرسه  یکنوشتن  یاکه قادر به خواندن و وجود دارد بچه در سراسر جهان  یلیونم 033حدود در »
 «.است آموزش یندهآ رافزا . نرمدهندب درس هابچه ینا به دهید تا آموزشمعلم  یکافمقدار و به ساخته مدرسه  یکاف اندازه بهد یتوانینم احتماالًاست که شما 

 استفاده نمود.  این صفات یا قیودقبل از  suchو  soاز توان یک صفت یا قید می مقدار و یا درجه شدت بخشیدن به دانیم برایکه می گونه همان

 . شود همراه میبا اسم  such کهیدرحالآید قبل از صفت یا قید می soتوجه داشته باشید که  نکته:

 زیر: صورت بهبیان نمود. نیز توان علت و دلیل این تشدید صفت یا قید را می ت قیدیاعباردر این  thatحال در صورت استفاده از 

so + صفت یا قید + that 

She spoke so quietly that I could hardly hear her. 

such +  صفت یا قید + اسم  + that 

It was such an extraordinary story that no one believed a word of it. 

 

 برای ساختن یک  بعدازآن thatفاعل )اسم( را نشان دهد. استفاده شده است تا حالت و نوع « که گونه آن» such thatاز اصطالح پرتکرار  سؤالاما در این 
that-clause .بکار رفته تا توضیحی بیشتر در مورد آن بدهد 

Our lunch was such (= of a type) that we don't really need an evening meal. 

 New Scientistبرگرفته از مجله   «4»گزینه  -2

 یک}که{  ،یزندگ یندهآ موسسه هفته توسط ینکه ا ،اندامضا کرده دهد میپیشنهاد  یهوش مصنوع ینهزمدر  انه رامحتاط نصیحتی ای کهنامه سرگشاده ها آن»
 «منتشر شد. ،}است{تحقیقاتی سازمان 

 3 = ها دهنده ربط

 have signed = 1 =افعال 

با ( همچنین دقت کنید که 0دهنده هم آورده شود. )رد گزینه  باید در کنارش ربط حتماًجمله باالنس است و نیاز به فعل ندارد و در صورت افزوده شدن فعل جدید، 
اینکه توضیح در مورد حوزه  یجابه، 4و  1گزینه ین اسم خواهد آمد. در ادامه توضیحی اضافی در مورد ادانیم که می intelligenceبه وجود کاما بعد از  توجه

 صحیح است. 2بنابراین گزینه ؛ معنی استبی کامالًنیز  نهیهر دو گز یانتهادهند که البته ربطی توضیح میدهند، در مورد چیزهای بی یمصنوعهوش 

 New Scientistبرگرفته از مجله   «1»گزینه -3 

، شده تربزرگ، شوندشروع می کوچکاز }اندازه{  هاآن: کندعمل می هاانسان{ دوره زندگی} مانند یکم هاکهکشان دوره زندگی یهانی،زمان کسراسر در »
 «.روندتحلیل میمرگ  سویبه  )ضعیف شده( همچنانکه آورندانرژی کم میو  هکوچک شد نهایتاًو  شوندمی ترپربارتر و یقو

داریم و نیز  andبعد از کاما نیاز به حضور حرف ربط خالی  یجادر ، چند بخش و لیست نمودنبرای اتصال  سازبه مبحث استفاده از حروف ربط همپایه با توجه
ساده  صورتبهنیز بایستی  بعدازآنبنابراین فعل ؛ دنبایستی دو طرف آن از لحاظ ساختار یکی باش سازهمپایه به دلیل استفاده از این حروفدانیم که می طورهمان

 (.2و  0، 4بیاید )رد گزینه 
start out ... they small, grow  bigger, stronger and more productive, and shrink  run out eventually and of energy ... 

 New Scientistبرگرفته از مجله  «4»گزینه -4 

 ینیبیشپ تدقهمان بهرا فضا  وهواییآب ینیبیشپکند تا استفاده میباال  ییمحاسبات با کاراو  روزترین فیزیک کیهانیبهآن از با اسم مستعار فالرکَست، »
 .«انجام دهد ینزم یبرا وهواییآب

 باشد.می روزترین چیزترین و بهمدرنبه معنای  ... the latest inاصطالح 
 با توجهشود. در اینجا نیز استفاده می as ... asدانیم که برای نشان دادن عدم تفاوت و شباهت دو چیز و یا دو شخص در مورد یک صفت و یا قید از ترکیب می

 باشد.می قابل قبول 2گزینه  ،به معنای جمله و ساختار صحیح جمله
، حضور صفت بدون وجود اسم یا 0در گزینه زند. توازن جمله را به کلی بر هم می createموجود فعل در کنار و  areو  madeفعل دو در گزینه دو استفاده از 

 زند. نیز با افزودن فعل، باالنس جمله را برهم می 1گزینه پذیر نیست. فعل ربطی توجیه

 New Scientistبرگرفته از مجله  «2»گزینه 

 )شیار نامتقارن( آنکه ، نشان داد شدند یمغز شامپانزه اسکن 10و  انسان 111که در آن  یدبود اما مطالعه جد شدهکشف  یزن ها انسان}مغز{ نامتقارن در  یارش»
 .«(وجود نداردناقص است ) یگرطور کامل در پستانداران دبه تقریباً

ست   اسخ  پ   حی ب ه ت  ری  ش   گرامراهی  اهی واق عا ت 
وری ن کات  پ    ادا 

مه صورت   رج  ه ت  ن  پ ار سواالت  گرامریکلی  رای اولی   ت 

داهی ا اده ار  مت  ف  وه س  و رور   ب هست  ر ب ه سواالت  گرامر گوی ی سری عپ اسخ  ی  ای ت  ت  مالمب  س ج   ت  پ االت 
هش   ی  ط کالس واق عی ب  ی محی  س    شار  مور    گرامر ا 
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Passage 2: 

Fundamental interactions are the four different types of interaction that can occur between bodies. These 

interactions can take place even when the bodies are not in physical contact and together they account for all 

the observed forces that occur in the universe. While the unification of these four types of interaction into 

one model, theory, or set of equations has long been the aim of physicists, this has not yet been achieved, 

although progress has been made in the unification of the electromagnetic and weak interactions.  

The gravitational interaction, some 10
40

 times weaker than the electromagnetic interaction, is the 

weakest of all. The force that it generates acts between all bodies that have mass and the force is always 

attractive. The interaction can be visualized in terms of a classical field of force in which the strength or the 

force falls off with the square of the distance between the interacting bodies. The hypothetical gravitational 

quantum, the graviton, is also a useful concept in some contexts. On the atomic scale the gravitational force 

is negligibly weak, but on the cosmological scale, where masses are enormous, it is immensely important in 

holding the components of the universe together. Because gravitational interactions are long-ranged, there is 

a well-defined macroscopic theory in general relativity. At present, there is no satisfactory quantum theory of 

gravitational interaction. Superstring theory may give a consistent quantum theory of gravity as well as 

unifying gravity with the other fundamental interactions.  

The weak interaction, some 10
10

 times weaker than the electromagnetic interaction, occurs between 

leptons and in the decay of hadrons. It is responsible for the beta decay of particles and nuclei. In the current 

model, the weak interaction is visualized as a force mediated by the exchange of virtual particles, called 

intermediate vector bosons. The weak interactions are described by electroweak theory, which unifies them 

with the electromagnetic interactions.  

The electromagnetic interaction is responsible for the forces that control atomic structure, chemical 

reactions, and all electromagnetic phenomena. It accounts for the forces between charged particles, but 

unlike the gravitational interaction, can be either attractive or repulsive. Some neutral particles decay by 

electromagnetic interaction. The interaction is either visualized as a classical field of force or as an exchange 

of virtual photons. As with gravitational interactions, the fact that electromagnetic interactions are 

longranged means that they have a well-defined classical theory given by Maxwell's equations. The quantum 

theory of electromagnetic interactions is described by quantum electromagnetic, which is a simple form of 

gauge theory.  

The strong interaction, some 10
2
 times stronger than the electromagnetic interaction, functions only 

between hadrons and is responsible for the force between nucleons that gives the atomic nucleus its great 

stability. It operates at very short range inside the nucleus (as little as 10
-15

 meter) and is visualized as an 

exchange of virtual mesons. The strong interactions are described by quantum chromodynamics. 

 58. The weak interaction ................. . 

1) is weaker than the other types  

2) has no theoretical foundation 

3) happens between a lepton and a hadron 

4) is facilitated by intermediate vector bosons 

59. According to the passage, it is NOT true that ................. . 

1) the gravitational interaction is long-ranged 

2) the gravitational interaction is only attractive 

3) two types of interaction have been unified 

4) atomic nucleus is visualized as an exchange of virtual mesons 

60. The word “negligibly” in the second paragraph is closest in meaning to ................. . 

1) certainly 2) generally 3) insignificantly 4) understandably 

ی ب ه سواالت  درک د گوی  ، کلی  ر پ اسخ  ون  مطلب  ده 7درک مطلب  ه مت  مه س  رج  ری، ت  ر دکی  ی  د. ا سال اخ  پ 
ن  پ ار رای اولی  وعی که ت  وسط ای ن  کت   موض  . ت  ی ست  را پ  . اما ای ن  ت مام ماج  ده است  ی س  اده سار  هات  پ ت  ها می ن   ب  ن  پ 

هرت  سواالت  وض و ب  ک مطل در د پ لکه طری ق  ده اپ  مه س  رج  ن  ت  ر  االت  درک مطلب  وس اسخ  ب ه پ ک پ ک پ   ا  ی  پ 
 . ده است  وان  س   عت 

و ج  ش 
ر پ اپ د پ دا دان  ورد پ ا ه  رخ  د که در ت  ال پ  ت  وع سوال، دپ  ی پ گردد ت  ر  ی  ه خ  د پ اسخ  چ  واپ  ا پ ت  رای  پ  د. ت  خ ات  کت  ی  خ را اپ  صحی 

ن   ه ص  اولی  پ ی  خ ات  گر  ی  ، علب  اپ  ران  خ و رد پ ار در ات  هحی  پ ی  ر اساس می ن  و  گر  ، ت  ادرست  رسش  اهی پ  وع روپ کرد ت  گر و ت 
ی   پ اسخ   وعی که ه  . موض  ده است  خ س  ری  ش  ات  ن  کل ار  سوال در ای ن  کت  ر ش  ده ب ه ه  ت  ارسی ت  خ  ده  ری در کت ب  ف  ی  ظ 

ود دارد. موخ  ا پ اسخ   پ  ا )کاف ی است  پ   (.دت  ت  ک  ساه را ق ت 
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 آکسفورد A Dictionary of Scienceبرگرفته از   متن دوم:
در تماس  اجسامکه  د حتی زمانینتوان می تعامالت. این دهندرخ  اجسامد بین نتوان که می هستندارتباط متقابل چهار نوع مختلف از بنیادین  های کنش برهم
 کنش برهماین چهار نوع ساختنِ  یکیکه  حالیدر. دهند میکه در جهان رخ هستند  یا شده مشاهدهنیروهای  یتماممسبب  ها آن درمجموعند رخ دهد و فیزیکی نیست

 نمودن یکیهایی در  چه پیشرفت، اگراند هنوز محقق نشده اما{، }بوده است هدف فیزیکدانانمدت مدیدی ای از معادالت  مجموعه یک مدل، نظریه یادر قالب 
 است. صورت گرفتهالکترومغناطیسی و ضعیف  هایکنشبرهم

 . نیرویی کهستهاکنشبرهم ترینِضعیف ،است کنش الکترومغناطیسیتر از برهمبار ضعیف 40 به توان 10چیزی حدود  که ،«یگرانش کنشبرهم»
میدان کالسیک  یک صورتبهتواند میکنش این برهمهمیشه جذاب است.  یو نیرویعمل کرده دارای جرم بین تمامی اجسام کند تولید می کنش گرانشی{}برهم

نیز در گراویتون، }همان{. کوانتوم گرانشی فرضی، یابدکنش کاهش میدر حال برهم اجسامفاصله بین  به نسبت مجذوریرو قدرت یا نکه در آن تصویر شود  نیرو
هستند،  عظیم اجرامکه جاییضعیف است، اما در مقیاس کیهانی، پوشی چشمبطورقابلنیروی گرانشی  ،مفید است. در مقیاس اتمی یمفهومها برخی زمینه

در نسبیت عام وجود ممتاز  یکروسکوپیمایک نظریه ، دوربرد هستند گرانشی هایکنشبرهم کهازآنجاییمهم است. شدت بههم کنار  کیهان عناصر اشتندنگه
 در کنارگرانش  از سازگاریک نظریه کوانتومی تواند یابرریسمان منظریه گرانشی وجود ندارد.  کنشبرهماز  یبخشرضایت یحاضر، هیچ نظریه کوانتومدارد. درحال

 .ارائه دهد اساسی هایکنشبرهم سایرِگرانش با  ساختنیکی
 دهد. اینرخ می هاها و در واپاشی هادرونلپتون بین ،است کنش الکترومغناطیسیتر از برهمبار ضعیف 10 به توان 10 که« ضعیف کنشبرهم»

وزون ب که ،توسط تبادل ذرات مجازی شدهتعدیل یعنوان نیرویبضعیف  کنشبرهماست. در مدل فعلی،  هامسئول واپاشی بتای ذرات و هسته {کنشبرهم}
الکترومغناطیسی  هایکنشبرهمرا با  هاآنکه شود تشریح میضعیف توسط نظریه الکتروضعیف  هایکنشبرهم. گرددتصویر می شودنامیده میمیانجی  یبردار

 سازند.می یکپارچه
 . آنکنندرا کنترل میهای الکترومغناطیسی پدیده یهای شیمیایی و تمامکنش، واساختار اتمیکه است نیروهایی  مسئول «الکترومغناطیسی کنشبرهم»

 کنشسط برهمتو. برخی از ذرات خنثی دافع باشد یا تواند یا جاذب ومی یگرانش کنشبرهمخالف است اما برنیروهای بین ذرات باردار مسبب کنش{ }برهم
 . همانندشودمیکشیده تصویر به مجازی  هایعنوان تبادل فوتونبو یا نیرو عنوان یک میدان کالسیک ب یا کنشاین برهم. شونددچار واپاشی می الکترومغناطیسی

توسط دارند که ممتازی نظریه کالسیک  هاآنن معنی است که یبد دوربرد هستند الکترومغناطیسیهای کنشبرهمگرانشی، این واقعیت که های کنشبرهم
 است ایپیمانهاز نظریه  ایکه فرم ساده ی،کوانتوم یسالکترومغناطیسی توسط الکترومغناط هایکنشبرهم. نظریه کوانتوم شودتبیین می معادالت ماکسول

 .شودتوصیف می
 و مسئول نیروی بین ها عمل کردههادرون بین فقط ،است الکترومغناطیسیکنش تر از برهمقوی بار( 100بار ) 2 به توان 10 که ،«قویکنش برهم»
عمل ( متر 15منفی  به توان 10به کوچکیِ هسته )درون  یکوتاه برد بسیاردر  {کنشبرهماین }. دهدمیبه هسته اتمی ش را یپایداری باالکه است  هانوکلئون

 شود.کوانتومی توصیف می کرومودینامیک توسطقوی  کنشبرهم .شودتصویر میمجازی  هایعنوان تبادل مزونکند و بمی

 « 4»گزینه 

 . ................ ضعیف کنشبرهم
 ندارد.هیچ اساس تئوریکی ( 2  تر از انواع دیگر است.ضعیف (1
  شود.تسهیل میمیانجی  یوزون برداربتوسط ( 4  دهد.رخ می هادرونبین یک لپتون و یک ( 9

ها و در واپاشی عیف بین لپتونکنش ض(. برهم1کنش گرانشی است که در ابتدای پاراگراف دوم به آن اشاره شده است )رد گزینه ها، برهمکنشبرهمترین نوع ضعیف
 گیرد. ورت میصمیانجی  یوزون برداربکنش ضعیف است، این رخداد توسط  به پاراگراف سوم که در مورد برهم با توجه (.9دهد )رد گزینه  ها رخ می ونردها

... the weak interaction is visualized as a force mediated by the exchange of virtual particles, called intermediate 

vector bosons. 

  «4»گزینه 

 . ................ به متن، این امر صحیح نیست که با توجه
  جذاب است.تنها کنش گرانشی  برهم( 2  است. دوربردکنش گرانشی  برهم( 1
 شود. می ترسیمهای مجازی  هسته اتمی بعنوان تبادل مزون( 4 اند. ها }با هم{ یکی شده کنش دو نوع از برهم( 9

 صحیح است. 1است و گزینه  دوربردکنش  پاراگراف دوم، این نوع برهم 7به جمله زیر در سطر  با توجه
Because gravitational interactions are long-ranged ... 

 باشد. صحیح می 2به سطر دوم پاراگراف دوم نیز گزینه  با توجه
اما ؛ برای فیزیکدانان بیان شده که هنوز هم محقق نشده است درازمدتکنش باهم بعنوان هدفی  یکی شدن این چهار نوع برهم ،در سطر سوم از پاراگراف اول

 کنش الکترومغناطیسی و ضعیف صورت گرفته است. در مورد یکی شدن دو برهم هایی پیشرفت
While the unification of these four types of interaction into one model, theory, or set of equations has long been 

the aim of physicists, this has not yet been achieved, although progress has been made in the unification of the 

electromagnetic and weak interactions.  

 (4)رد گزینه شود!  مجازی تجسم می های بعنوان تبادل مزون ،و نه هسته اتمیکنش قوی،  سطر آخر این متن نیز آمده است که برهم دو در

هک  اد لی  ان  وف  ر  ری ن  مت  ت  ش  . ب ی  ده است  مه ش  رج  اصی ت  ون  ب ا وسواس خ  ار ب ه  یارمت  ت  م  شاخ  ار الت  ج  در کت 
مهروب کرد  رج  ه ت  س  اراب 

امع ای می  م و خ  سوج  خ ش  )ب دون  شان  وار!( ار  مهم ر کردن  ب  ری ن  ا اهی دس  ه داف  ای ن  ت 
 . وده است  ات  ب   کت 

د ت  ست  ادر ه  ها ف  ن  ه ت  ما ب  ا ش  ود ق   لد  مه موخ  رج  ان  را ب ا ت  ودب  مه خ  رج  ا ت  د، ک  سات  ب  ت  ا ت  وان شت  ب  د ب  ت  واه   رت  ب لکه خ 
ه، ن کات  گرامری  مه صورت  گرق ی  رج  د. گان ی و وار  اشاس ت  ت  ی کت  اشان  ت  ود در مت ن  را س   موخ 

مان  روب کرد  رهای ن  ه  . د  ات  است  ی کت  ن   ..ب ت 
اب ع  ر  مت  ت  ون  ت  خ ات  مت  ت  ن  ب ار در ات  رای اولت  ورت  ه ک  یادت  ت  ادر ، کس  ده درک مطلب  ن  ومت  لی  وان  ش  عت 
.  است 

هک  اصی  لی  ون  ب ا وسواس خ  مت 
ری ن   ت  ش  . ب ی  ده است  مه ش  رج  ت 

اد ان  وف  ر  ار ب ه  یارمت  ت   شاخ 
م  ار روب کرد الت  ج  ه در کت  اراب 

مه رج  س  ت 
امع ای می  م و خ  )ب دون  ج 

سو خ ش  شان  وار!(  ر کردن  ب  اهی دس 
ری ن  ا ار  مهم ات  ت  ه داف  ای ن  کت 

 . وده است   ب 
د ت  ست  ادر ه  ها ف  ن  ه ت  ما ب  ا ش  ا  لد  ب 

ود  مه موخ  رج  ان  را ب ا ت  ودب  مه خ  رج  ت 
د، ک  سات  ق   ت  وان شت  ت  د ب  ت  واه  ب لکه خ 
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 « 4»گزینه  -12

 چیست؟ در مورد عمدتاً این متن
 در انتقال خون }صورت گرفته{  یهاول های تالش( 2  اول یخون در جنگ جهان (نتقالتزریق )ا( 1
 Rh یستمو س یانسان یخون یها ف گروهاشتکا( 4  بیستم در قرن یبزرگ پزشک یدستاوردها( 3

 : نوعی توضیحی است در مورد کل پاراگراف که به پاراگرافجمله اول هر به  با توجه
Paragraph 1: The human ABO blood groups were discovered by Austrian-born American … 

Paragraph 2: The discovery of the Rh system by Landsteiner and Alexander … 

 خون است. Rhهای خونی انسانی  و نیز سیستم  دریافت که موضوع اصلی این متن در مورد اکتشاف گروه توان می

 « 2»گزینه  -11

 ؟نیست درست AB یدر مورد گروه خون یراز موارد ز یک کدام
 .کنند می حمل را B {ژن یآنت} هم و Aژن  هم آنتی AB های سلول( 1
 .کشف شد لندشتاینرکارل  ( توسطAB)گروه خونی ( 2
 .کشف شد بیستمقرن  یلدر اوا (AB)گروه خونی ( 3
 شوند. تجمیع می B یا A گروه قرمز های گلبولبا  AB خونی قرمز از گروه های گلبول( 4

 در جمله زیر آمده است: 2دلیل رد گزینه های صحیحی هستند.  جز گزینه دوم که اکتشاف گروه خونی توسط گروه دیگری شناسایی شدند، گزینه به ها گزینهتمامی 
A fourth group, AB, was identified a year later by another research team. 

 « 1»گزینه  -12

 اره دارد؟چیزی اش در پاراگراف اول به چه «that»}کلمه{ 
 ( گیرنده4 اهداکننده( 3 ارتباط )اتصال(( 2 سیاهرگ( 1

همان ( بایستی بجای thatضمیر مربوطه ) دقیقاًتوان دریافت که  از گیرنده است، می چیزی بااز اهداکننده  چیزیمعنای آن که ارتباط  و درکِبا تجزیه جمله 

  بود:کننده خواهد  اینجا ساختار موازی نیز کمک سم بیاید.ا
These transfusions were given by directly linking the vein of a donor with that of the recipient. 

  «3»گزینه  -12

 ؟نکرداز حیوانات در این متن اشاره  یک کدامنویسنده به 
 ها خرگوش ( 4 ها ( موش3 ها میمون( 2 ای های گینه ( خوک1

 «4»گزینه  -12
 ؟شود استنباط دتوان یم }این{ متناز یراز موارد ز یک کدام

 .شد Rh یستمکشف س منجر به لخته شدناز  یریجلوگ یبه خون تازه برا یتراتس یمسدافزودن ( 1
 .انجام شداز خون  ینتپا یکاز  چهارم سه تزریق )انتقال( منظور اول به یبار در طول جنگ جهان یناول یبرا مداوم چکاندنروش ( 2
 لندن کشف شد.کس سیدلم یمارستانو همکارش در ب لندشتاینرتوسط کارل  Rh یستمس( 3
 نبود. آمیز موفقیتخون  های از انتقال یتعداد یجهکه نتچرا ندمشخص شد بعداً یخون یها گروه سایر( 4

اضافه در حیوانات ... انجام شد و نه  شده کشفقرمز با آنتی سِرُم  های گلبولبا مورد آزمایش قرار دادن  Rhدر مورد گزینه اول کشف سیستم به جمله زیر،  با توجه
  کردن سیترات سدیم.

… discovery of the Rh system by Landsteiner and Alexander Wiener in 1940 was made because they tested 

human red cells with antisera … 

 .Rhکس لندن کشف شد و نه سیستم سان میدلمداوم در بیمارست)چکاندن( ای  سوم نیز، روش قطره در مورد گزینه
… continuous drip method, in which blood flows from a flask, was introduced by Hugh Marriott and Alan 

Kekwick at Middlesex Hospital, London, in 1935.  
 :توان به پاراگراف آخر این متن اشاره کرد نیز میدر مورد گزینه چهارم 

Such discoveries resulted from the search for the explanation of an unexpected unfavorable reaction in a recipient 

after a transfusion with formerly compatible blood. 

 

 

مه ت   ح صورت  رج  ق  و صحی   دق ی 
 سواالت  درک مطلب  

اعات  درون  ا ی ب ه  رج  ن  مت 
ح سوال محل پ اسح   ادرست  د صحی  ه پ  ی ن  ل رد گر   لی 

اعات  دا ات  ص رج  رای ای ی  ق  ب ه مت ن  ت  ودن  ق ی  ح ب  ه حی  ی ن  ک گر  ک پ   اه پ 
ران   ن  پ ار در ات  رای اولت   ت 

 
طص  رخ  ت  م کردن  و ر  ار ودن  ق سمت  دار ن م  حی  رگذ  ی  ای  ح ات   اهی پ  ی  هدر ای  ی ن   اه پ ا رد گر 
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Part B: Vocabulary 

Directions: Select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that could be best complete the blank in the 

following questions. Then mark your answer on your answer sheet.   

9. If we analyze food consumption based on body size, we find that ants eat their full body weight 

everyday while a whale eats the ................. of only one-thousandth of its body weight each day. 

1) absorption 2) equivalent 3) synonymy 4) shortage 

 10. A clown is a similar comic character of pantomime and circus, known by his distinctive 

makeup and costume, ................. antics, and buffoonery, whose purpose is to induce hearty 

laughter. 

1) mercenary 2) unconscious 3) audacious 4) ludicrous 

 11. Besides ................. about 40000 homes, the worst natural disaster in memory destroyed 

countless businesses and jobs. 

1) coinciding 2) annihilating 3) refurbishing 4) precluding 

 12. Jeff was so ................. in his views that it was impossible to have a rational debate with him. 

1) boisterous 2) substantial 3) intransigent 4) indulgent 

 13. Since Kelly was so ................., we asked her to proofread our group's report. 

1) meticulous 2) frugal 3) impulsive 4) impetuous 

 14. I was so happy when I got the acceptance letter from the University of Tehran that I sprinted 

home with great ................. to share the good news. 

1) dexterity 2) improvisation 3) alacrity 4) avarice 

 15. Ted ................. any allegations of his involvement in the bank robbery that had just happened. 

1) refuted 2) suspended 3) confessed 4) deduced 

 16. The fact that some fish ................. their offspring illustrates that these fish lack a nurturing 

instinct. 

1) mitigate 2) devour 3) withdraw 4) pursue 

 17. Because the company was forced to recall the faulty product and stop distribution, it soon had 

................. of useless inventory. 

1) a recession 2) a denial 3) an abundance 4) an aptitude 

 18. Walters cannot be sent to jail now; we still have no ................. proof that he was at the scene of 

the crime. 

1) demonstrative 2) conclusive 3) redundant 4) immaterial 

19. Lord Astor's racing horses possess speed but not .................; they consistently lead at the start 

of a race and fall behind at the end. 

1) elation 2) boldness 3) proximity 4) stamina 

20. The regulations ................. that everything has to comply with the relevant safety standards. 

1) evoke 2) contribute 3) vow 4) stipulate 

 

من  ر پ اسخ  ب ه سواالت  د ، ض  گان  وان ی کاه  واژ  حهمل مخ  ژان ی سواالت   ف رمت  صف  کوژ اصلی، ا   یت مام پ ا کن 
دهسو مه و پ اسخ  داده ش  رج  د. پ اسخ   االت  ب ه دق ت  ت  ،  اپ  ات  خ ش  اژ  کن  . ن  اهی ای ن  ب  ات  است  وت  کن  طه ق  ق 

ره ر د  ت  پ ان  عمومی ژ  ن  ژ  ی  ، پ ش اژ   مولف  ن  ت  پ ی  س  دگد  ن  ات  اژ  سری کت ت   23پ ی ش  اژ  شال و  ی ن  چ  چ 
وت   ره»محب  ر د  ت  پ ان  عمومی ژ  ن   ژ  رب  پ ا  ،«پ ی  گان  کاف ی ت  چ  ان  س   و هب  ج  خ ش  واژ  ری ژا پ اسخ  ، ب  کوژ دکت  د.  داده کن   اپ 

ن   رای ژوش  گرش   ن  دش  ت  اوت  پ  ف  وع، ن  ود در ادامه اه ژا پ ست   هب   خ  س در پ اموض  ان ع موج  ست ت  ب ه من  ، پ 
د ت مود.  ن  واه  ه ج   مالجط 
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واژگــان  

 Ace the GMAT: Master the GMAT in 40 Days کتاببرگرفته از    «2»گزینه  -9

 نهنگ یککه  یدرحال خورند غذا می شانوزن بدناندازه کل  به هرروزها  که مورچه یابیم ی، درمکنیم وتحلیل یهتجزاندازه بدن  بر اساس را ییمواد غذااگر ما مصرف 

 .خورد یمغذا  هرروزدر وزن بدن خود  هزارم یک )برابر( معادل فقط )وال(
 soaking up, involvement absorption شدن فرآیندِ درگیر، جذب

 equal, identical, similar equivalent برابر، همانند، مشابهمعادل، 
 similar meaning in different words synonymy معنایی هم

 lack, scarcity shortage یکمبود، کسر

 

 Britannica المعارف دائره برگرفته از «4»گزینه  -01

که هدف  ،شمضحک لودگیِو  )رفتارِ( ها یشوخ یز،لباس متماو  گریم وسیله به {که، }است یرکو س یمپانتومدر  دار( )خنده یککم ییتشخصمشابه دلقک  یک

 شود. می شناخته ،است از تهِ دلخنده  ترغیب به آن
 money-oriented, grasping mercenary یدوست پول یات،به ماد یصحرپولکی، 

 insensible, unaware, heedless unconscious توجه بیناآگاه و ، شیاروغیرهحس،  بی
 bold, fearless, impudent audacious پروا بی، نترس، انهجسور

 ridiculous, absurd, unreasonable ludicrous دار، احمقانه مضحک و خنده

 Washington Postروزنامه برگرفته از  «2»گزینه  -00

 .ساختوکار و شغل را نابود  کسب شماری یبتعداد  ما( حافظهتاریخ )یاد و در  یعیفاجعه طب ینبدتر ،خانه 04444حدود  ینابودعالوه بر 
 happen together, be compatible coincide شدن، منطبق شدن زمان هممقارن و 

 destroy, demolish, wipe out annihilate کردن، محو کردن یبنابود کردن، تخر
 renovate, rehabilitate refurbish کردن یکردن، نوساز یبازساز

 prevent, make it impossible for preclude کردن از یریممانعت کردن، جلوگ

 «3»گزینه -02 
.ه باشیداشت یبحث منطق یکبا او ممکن بود یرغبود که   (سرسختو  شقکلهدنده )یک قدریبهخود  یهایدگاهد}زمینه{ در « جف»

 noisy, energetic and lively boisterous پرسروصداسرزنده و ، وشجوپرجنب
 considerable, sizeable, solid substantial محکم و استوار یان،، شاتوجهقابلمهم و 

 uncompromising, stubborn, inflexible intransigent ، سرسختشقناپذیر، کلهمصالحهدنده، یک

 generous, permissive, easy-going indulgent قبال فرزندان گیر درسخاوتمند، سهلبخشنده، 

 The Keys to Academic Successبرگرفته از کتاب  «1» گزینه-03 

 گیری کند(.ویراستاری کند )غلط گروهمان را گزارش تا یمبود، ما از او خواست یقدق بسیار «یکل» ازآنجاکه
 careful, conscientious, diligent meticulous بینیکبار یق،دق یاربس

 thrifty, economical, careful frugal و اقتصادی خرجکم، مقتصد، جوصرفه
 impetus, spontaneous, hasty impulsive ی، عجول و بدونِ فکر، احساسپروابی

 impulsive, rash, hasty impetuous زدهعجول، شتاب

 SAT لغاتبرگرفته از  «3»گزینه -04 

بدهم دیگران{  بهرا }خوب  خبراین  تا دویدمبه خانه سرعت به بسیار اشتیاقِبا  کهرا گرفتم از دانشگاه تهران  یرشکه نامه پذم هنگامیخوشحال بود قدرآنمن 

 .به اشتراک گذارم( هاآن)با 
 deftness, astuteness dexterity یزبردست ی،چاالک

 act of improvising improvisation ابتکار ی،حاضرجواب یی،بداهه گو
 quickness and eagerness alacrity سرعت یندر ع یاقعالقه و اشت

 greed, cupidity avarice طمعحرص، 

 «1»گزینه 

مه ت   اداری کاملرج  ق  و ب ا وف  ت   دق ی  کر ب ه ساخ  ، د  ه سواالت  رای کلی  مله ت  رادف  م ار ج  ه و م ت  ی کلی  هگ عن  ی ی  ع، اه ر  ب  کر من   د 
 ر، طرح سوال

خ  گی ن مودن  و مش  خ در رک  صب  ردن  ب اسخ  صحی  ی ار  ت  خ ش  ها ب  ن  مه و ... ی  ات  ب ه ج  اوت  ای ن  کت  ف  گرش  مب  ب 
راوق  م  ری وار  له ت  من ت  ب ادگت  .ه  مه است  رج   گان  و اصول ت 

https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA
https://telegram.me/joinchat/BbC-jzwr2zfIgy0yUmXwdA


 
 

  989 | 96علوم پایه فنی مهندسی، دکتری   سؤاالت و پاسخ کنکور دکتری
 

 

گروه علوم پایه -فنی مهندسی گروه    

Part A: Grammar 
Directions: Select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in the following 

questions. Then mark your answer on your answer sheet. 

1. In his physics, ................. concerned with the philosophical question of the nature of motion as 

one variety of change. 

1) Aristotle was primarily 2) Aristotle who was primarily 

3) as Aristotle whose primary 4) that Aristotle was primarily 

 2. ................. earlier discussions of the possibility of Earth’s motion, the Polish astronomer 

Nicolaus Copernicus was the first to propound a comprehensive heliocentric theory. 

1) Although there had been 2) Despite there were  

3) Nevertheless, it had been 4) Even though they were 

 3. Not until optical instruments were sufficiently developed to reveal cells, ................. possible to 

formulate a general hypothesis that satisfactorily explained how plants and animals are 

organized. 

1) it was  2) that was it  

3) was it  4) that it was 

 4. Toward the end of the 18th century ................. on physiology became pronounced through 

Antoine Lavoisier’s brilliant analysis of respiration as a form of combustion. 

1) the influence of chemistry  
2) it was the influence of chemistry  

3) that it was the influence of chemistry  
4) the influence of chemistry which 

 5. Many rocks have a more complex mineralogy, and in some the mineral particles ................. 

they can be identified only through specialized techniques. 

1) which are those so minute 2) are too minute that  

3) which are too minute  4) are so minute that 

 6. The major plasma protein is serum albumin, a relatively small molecule, ................. is to retain 

water in the bloodstream by its osmotic effect. 

1) its principal function which 2) the principal function of which   

3) that it principal function 4) whose its principal function 

 7. In all vertebrates, the respiratory protein hemoglobin acts as oxygen carrier in the blood, 

................. oxygen from the lung to body organs and tissues. 

1) it transports  2) which it transports  

3) transporting  4) whose transporting 

8. Once a substance ................. as hazardous to the existing ecological balance, it is the 

responsibility of chemists to locate that substance and neutralize it. 

1) had it been identified  2) which had been identified  

3) has been identified  4) that it has been identified 
 
 

حصاری  واق عا   ب اسخ   اب   حی و ای  ری  ش  کور ک ت  ری دک ن   6931ت 
دسی و علوم ب ای هگروه ف    * ی مهن   * ن 

ع ی ه رور   ب  ری ن  من  کور ک ان  ب  ر  ت  رین   دکت 
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زه  055 ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 گروه دامپزشکی -گروه هنر  -گروه کشاورزی و منابع طبیعی  -گروه علوم انسانی 

های باستانیگروه زبان ویژه فرهنگ و زبان و  

Part A: Grammar 
Directions: Select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in the following 

questions. Then mark your answer on your answer sheet. 

1. ................. to move from a project manager position to a senior manager, it may be necessary 

for them to complete some form of project management certification. 

1) A person who wants  2) Did a person want 

3) Had a person wanted  4) Should a person want 

 2. Early marketing economists examined agricultural and industrial markets and described them 

................. the classical economists. 
1) in the greatest detail from 2) in greater detail than 

3) in far greater detail from 4) in the greatest detail than 

 3. Jung and Myers were not the first to observe personality types, ................. about a typology of 

awareness. 
1) neither Jung was the first to write 2) nor was Jung the first to write  

3) neither did Jung first write 4) nor Jung did first write 

 4. ................. readily acknowledged that workers are not motivated by money alone, their 

abstractions were based only on the economic aspects of reality. 
1) Although classical economists 2) Despite classical economists 

3) Classical economists, while 4) Classical economists, however, 

 5. From the viewpoint of the insured person, an insurable risk is one for which the probability of 

loss is not ................. excessive premiums. 
1) so high that requires  2) such high that requires 

3) as high as to require  4) so high as to require 

 6. Grosseteste and Roger Bacon, ................. Aristotle’s inductive– deductive pattern of scientific 

inquiry, also made original contributions to the problem of evaluating competing explanations. 
1) that restated in addition to 2) additionally restated 

3) who additionally restating 4) in addition to restating 

 7. School social workers play an important role in gathering information about the students with 

whom they work and the circumstances ................. . 
1) in which do they live in them 2) in which they live 

3) where do they live in  4) where they live in them 

8. The classifications for the revenue and expense items, as with the classifications of various 

assets and claims in the statement of financial position, ................. by those who design the 

accounting system. 
1) are often a matter of judgment 2) that are often a matter of judgment which 

3) which are often a matter of judgment 4) are often a matter of judgment that  

حصاری  واق عا   ب اسخ   اب   حی و ای  ری  ش  کور ک ت  ری دک ن   6931ت 
سان ی، علوگروه   * ر، م ات  ت  کی، علوه  ش  ر  یم پ  اورر  ان ی کس  ب ان  ب اسن   * و ر 

ع ب ه رور   ب  ری ن  من  کور ک ان  ب  ر  پ  رین   دکت 
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  155 | 96دکتری گروه زبان   سؤاالت و پاسخ کنکور دکتری
 

 

  2808، 2807، 2806، 2805 یهاگروه زبان کد رشته

Part A: Grammar 
Directions: Select the answer choice (1), (2), (3), or (4) that could best complete the blank in the following 

questions. Then mark your answer on your answer sheet. 

1. Excavation is, in essence, an act of destruction: ................. all the upper levels are completely 

obliterated. 

1) meaning that the site is cleared down to the lowest level 

2) the site cleared down to the lowest level meaning that 

3) it means for the site to clear down to the lowest level 

4) to clear a site down to the lowest level means that 

 2. Certain weeds that flourish among rice crops resist detection until maturity by imitating the 

seedling stage in the rice plant's life cycle, ……………… until the flowering stage. 

1) thereby remaining indistinguishable from the rice crop 

2) the rice crop thus remaining indistinguishable from 

3) which remains indistinguishable from the rice crop 

4) from which the rice crop remains indistinguishable 

 3. A critical question that remains to be answered is whether the morphological attributes of the 

female reproductive organs of wind-pollinated species ……………… . 

1) are evolutionary adaptations to wind pollination or are merely fortuitous 

2) or those of evolutionary adaptations to wind pollination are merely fortuitous 

3) or not whether evolutionary adaptations to wind pollination are merely fortuitous 

4) are merely fortuitous or whether evolutionary adaptations to wind pollination to be so 

 4. Although some consider forcefulness and perseverance to be two traits desirable to the same 

degree, I think that making a violent effort is much less useful ……………… . 

1) to maintain than does a steady one 2) and steady one than it maintains  

3) than maintaining a steady one 4) than maintain a steady one does 

 5. We accepted the theory that ………………, they begin to feel so isolated and lonely that 

freedom becomes a negative condition that most will seek to escape. 

1) in order for people to become independent of one another 

2) as people become more independent of one another 

3) independent of one another people become 

4) people's being independent of one another 

 6. Several other abilities appear less frequently. A rare savant may have extensive language 

ability — that is, the capacity to memorize many languages ……………… . 

1) yet not that needed understanding them  2) , not understanding them, however  

3) rather of understanding them 4) but not to understand them 

7. The approach was to expose patients to a tiny amount of beta amyloid—the rogue protein 

……………… in the brain. 

1) thought to trigger the sticky plaques that accumulate 

2) it is thought to trigger the sticky plaques accumulating 

حصاری  واق عا   ب اسخ   اب   حی و ای  ری  ش  کور ک ت  ری دک ن   6931ت 
ح دگروه   * ری من  سیص کت  ب ان  ان گلی   * را  ر 

ع ب ه رور   ب  ری ن  من  کور ک ان  ب  ر  ت  رین   دکت 
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زه  025 ر د  ب  ری ز  ان  عمومـی دکت  ب  ن   ز  ت   ب 

 

 چیست؟« بی   زبان عمومی زیر ذره»های  سری کتاب
کتاب چاپ انتشارات نگاه دانش، باهدف تقویت دانش زبانی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی « بین زبان عمومی زیر ذره»های  مجموعه 

گونه زیر تألیف شده است:  کشور به 
کنکورهای دکتری  به« واژگان جامع آموزش»تحت عنوان  ،جلد اول کاماًل تخصصی، لغات مربوط به  کارشناسی ارشد صورت  را تحلیل نموده و و 

منبع( در این جلد از  63های زبان داخلی و خارجی است. بدلیل وسعت و تنوع منابع بکار رفته )بیش از  حال منبعی بسیار غنی برای سایر آزمون درعین
گسترش دامنه توان  میکتاب،  کنکور و مناسب برای   دانست. انگلیسیلغات عمومی آن را منبعی فراتر از سطح 

کتاب را  کنید. بیش از  که یدرصورتاین  کنکور تکرار شده شده از واژه مثال ترجمه 0555زمان دارید، حتمًا مطالعه  که مکررًا در  اند، تلفظ و  هایی 
کید بر دایره معنایی لغات، ها  آنها و ذکر اهمیت هریک از  ترجمه تمام واژه کتاب ویرایش جدید در با تأ  ده شده است.گنجانپرسابقه و قدیمی این 

کلیه رشته صورت تخصصی برای پاسخگویی به تست ، به«گرامر ارشد»، تحت عنوان جلد دوم کارشناسی ارشد  کنکور  گرامر  ها نگاشته شده  های 
ح کتاب، عالوه بر آموزش بسیار جامع و دقیق مباحث مطر کارشناسی ارشد، حاوی پاسخ است. این جلد از  کنکور  گرامرها های دقیق به تست شده در   05 ی 

کلیه رشته کتب، می سال اخیر  کاماًل آماده ترجمه متون، تحلیل ساختار جمالت و همچنین پاسخگویی به  هاست. با مطالعه این جلد از مجموعه  توان 
گرامری شد.  کلوزتست  های 

کتاب فعلی  گرامری این جلد در  کامل درسنامه  گرامری متنوع  کند. البته تست نیاز از مطالعه آن می و شما را بی پوشش داده شده استبطور  های 
کلیه رشته 05 کارشناسی ارشد  کنکور   زنی است. بدیل برای تست منبعی بی ،های واقعًا تشریحی پاسخ همراه ها به سال اخیر 

کلیه رشتهسال اخیر وا 05گویی سؤاالت  ، به پاسخ«واژگان ارشد و دکتریتست »، تحت عنوان جلد سوم کارشناسی ارشد  کنکور  ها و  ژگان در 
تحلیلی واژگان را بر -سری تست تألیفی 05های پاسخ به سؤاالت متون تخصصی و  ها، تکنیک پردازد. این جلد عالوه بر این تست سال اخیر می 7دکتری 

کارشناسی ارشد و دکتری شامل می کنکور   شود.  اساس منابع 
کتاب در خود جدید تست  755جلد سوم حدود  گر زمان زیادی در اختیار دارید، میجای داده استواژگان نسبت به این  کتاب  . ا توانید این 

کم به کنید. و مرور واژگان زنی  را برای دوران تست حجم نسبت  کتاب مشترک است.( صرفاً )انتخاب  کتاب با این   بخش دکتری در آن 
کنون پیش روی شماست که هم «بین زیر ذره دکتریزبان عمومی »، تحت عنوان (4دکتری )ویژه کتاب  کنکور  جامعشک  بدون، ا ترین منبع 

کنکور دکتری، به مبحث واژگان و پاسخگویی به سؤاالت  7گرامر بر اساس سؤاالت با های مربوط  . در این جلد عالوه بر آموزشاستدکتری  سال اخیر 
کتاب، متون نیز نگاهی ویژه شده است.  کافی بوده و تمام آنچه شما تنهایی ب بهاین  کنکور دکتری  کنکور موفق الزم برای رای پاسخ به سؤاالت  یک 

گنجانده شده است.   دارید، در آن 
کتابهای مهم  از بخش  توان به این موارد اشاره نمود: می این 

کنکور دکتری» گرامر   ،و به زبان ساده تألیفیمنتخب و های  به همراه تست« آموزش جامع 
کنکور دکتری»  المللی، های تألیفی و پوشش لغات چند مرجع بین تست به همراه« آموزش جامع واژگان 
 های تألیفی و منتخب، به همراه تست« های پاسخ به سؤاالت متن آموزش تکنیک»
کنکور دکتری »  ، «سال اخیر 7پاسخ تشریحی به سؤاالت 

 فی.ها و سؤاالت منتخب و تألی و چند بخش تکمیلی از تست
گرچه بازهم توصیه می گنجانده شده است؛  کتاب  کنکور دکتری الزم دارید، در این  کنیم برای غلبه بر تمامی  بنابراین هرآنچه برای 

کافی، های واژگان تست  از مطالعه جلد اول غافل نشوید.  در صورت داشتن زمان 

کالس درس و  این» کتاب نیستند،   «اند. تجربه چندین ساله ما در بحث زبان انتقالها 
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 این  کتاب متفاوت،سفارش جهت 
 زیر مراجعه کنید: سایتبه 

GeneralEnglish.ir 

 بی   هکتری زیر ذر  زبان عمومی د  
 چاپ انتشارات نگاه دانش

 شایهزاده و جهاننوشته اساتید یوسف

پس از رونمایی در کتاب این  امکان خرید 
فروشگاههای در امللیل کتاب تهران  نمایشگاه بی  

ها  مراکز استانتمام عرضه کتاب مقاطع عالی در 
  پذیر خواهد بود. کان، امو شهرهای اصیل کشور

 

 شده است.درج  «کتاب خرید»منوی و باال سایت لیست این  مراکز در 
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