
 (وزارت علوم – پنجشنبهصبح  – 1041 ارشد)کنکور  77آزمون شمارۀ 

 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: وحید رضوان پورتنظیم: 
 

 

PART A: Vocabulary 
 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then 

mark the correct choice on your answer sheet. 

 
1. The rising death toll is ____________ largely to the growing number of elderly people, 

who are especially vulnerable to the flu. 
           1) converted 2) transferred 3) attributed  4) debilitated 

2. The couple were finally ____________ by the landlord after not paying rent for six 

months. 
           1) elicited 2) evacuated 3) extended  4) evicted 

3. We have a ____________ clientele in our language program, with students from Asia, 

Europe and South America. 
           1) diverse 2) haphazard 3) complex  4) symmetrical 

4. But the possibility of these adversaries acting like friends, despite their longstanding 

____________ and mutual dislike, is on the horizon. 
           1) advocacy 2) justification 3) rivalry  4) inclination 

5. Debating that aliens exist cannot be deemed an ____________ truth as we have yet to 

see proof of their existence. 
           1) insensitive 2) incontrovertible 3) unintelligible  4) unforeseeable 

6. The girls wanted to set the table, but they were more of a ____________ than a help. 
           1) hindrance 2) pretension 3) compliment  4) thrill 

7. The government is to consult the attorney general on whether the enacting of such a 

law would be in ____________ of the constitution. 
           1) rationalization 2) caprice 3) provenance  4) breach 

8. Someone once joked that man blames most accidents on ____________, but feels a 

more personal responsibility when he makes a hole-in-one on the golf course. 
           1) verdict 2) fate 3) legality  4) charge 

9. The trial collapsed when it became clear that the main witness for the prosecution was 

not ____________. 
           1) singular 2) conjectural 3) credible  4) subjective 

10. The rising number of minority inmates in prison only goes to ____________ the 

stereotype that members of minority groups are bad people. 
           1) downplay 2) perpetuate 3) overlook  4) belie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (وزارت علوم – پنجشنبهصبح  – 1041 ارشد)کنکور  77آزمون شمارۀ 

 RMS_English@.                                                                                      آدرس کانال تلگرام: وحید رضوان پورتنظیم: 

 

 

PART B: Grammar 
 

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

fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 

 

 Fuel cell electric vehicles emit only water vapor and warm air, (11) __________ no 

tailpipe emissions. Similar to electricity, hydrogen is an energy carrier that can be 

produced from various feedstocks. These feedstocks and production methods should be 

considered when (12) __________. 

Argonne National Laboratory's (ANL) report, Fuel Choices for Fuel Cell Vehicles: Well-

to-Wheels Energy and Emission Impacts analyzed greenhouse gas (GHG) (13) _________ 

10 of the most common hydrogen production and distribution pathways. ANL found that 

gaseous hydrogen produces (14) _________ GHGs than liquid hydrogen in most cases. 

ANL also investigated hydrogen's effects on petroleum use and found that using hydrogen 

as a fuel (15) _________ petroleum use by nearly 100% regardless of fuel production 

pathway. 

 

11.  
           1) that produces 2) producing 3) produce  4) to produce 

12.  
           1) evaluating hydrogen emissions 2) hydrogen emissions evaluated 

           3) to evaluate hydrogen emissions 4) for hydrogen emissions to evaluate 

13.  
           1) it is emitted as 2) to be emitted 3) emissions for  4) is emitted for 

14.  
           1) as little 2) fewer of 3) less of  4) fewer 

15.  
           1) reduced 2) to reduce 3) reduction  4) that reduces  
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 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ ( 1
 

 « که به ویژه در برابر آنفوالنزا آسیب پذیر هستند. شودنسبت داده میداد افراد مسن بیشتر به افزایش تع ،افزایش تعداد مرگ و میر »
 

1) convert ،سطح متوسط( 78)درس  رویه دادنتغییر  تبدیل کردن 

2) transfer ،سطح متوسط( 45)درس  واگذار کردن منتقل شدن، انتقال دادن 

3) attribute سطح متوسط( 54)درس  نسبت دادن 

4) debilitate ضعیف کردن ناتوان کردن 

 

 آورده شده است. سطح متوسط 47درس در  آنفوالنزابه معنای  fluهمچنین لغت 

 
 

 سختسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ ( 2
 

 « .بیرون شدندتوسط صاحبخانه از خانه  ،زوج در نهایت پس از شش ماه عدم پرداخت اجاره بها]آن[  »
 

1) elicit ،سطح متوسط( 111)درس  در پی داشتن بیرون کشیدن 

2) evacuate سطح سخت( 4)درس  تخلیه کردن 

3) extend ،سطح متوسط( 29)درس  دادن توسعه دادن، گسترش طول کشیدن، تمدید کردن 

4) evict بیرون کردن 

 
 رو توی یکی از مثال های مرجع لغات زبان عمومی داشتیم: evictحالت اسم کلمۀ 

 

The family has won a temporary reprieve from eviction. .آن خانواده برای تخلیه یک عفو موقتی بدست آورده بود 
 

 نمیتونه درست باشه. 9که آدما تخلیه نمیشن، بلکه جایی رو تخلیه میکنن. یعنی گزینۀ توجه کنید 
 

 

 متوسطسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ ( 3
 

 « .دانشجویانی از آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی ]داشتن[ در برنامه زبان خود داریم، با متنوعیما مشتریان  »
 

1) diverse ،سطح متوسط( 118)درس  مختلف متنوع، گوناگون 

2) haphazard سطح متوسط( 197)درس  تصادفی، اتفاقی 

3) complex سطح متوسط( 111)درس  پیچیده 

4) symmetrical سطح سخت( 2)درس  متقارن 

 
 

 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (4
 

 « عمل کنند. ]یکدیگر[ دیرینه و عدم عالقه متقابل، مانند دوستان رقابترغم اما این احتمال وجود دارد که این دشمنان، علی »
 

1) advocacy  درس( سطح متوسط، کلمۀ  17طرفداری، هواداریadvocate  حامی، طرفدار"به معنای") 

2) justification 
سطح متوسط  66. درس 1511دو بار اومده بود، هم دکتری  1511توجیه )این کلمه هم ارشد 

 .("توجیه کردن"به معنای  justifyکلمۀ 

3) rivalry 
 rivalسطح متوسط کلمۀ  5کتاب. درس  18اومده بود. یعنی آزمون  22رقابت )این کلمه ارشد 

 ("رقیب، حریف"به معنای 

4) inclination ،سطح متوسط( 33)درس  خم، سرازیری گرایش، تمایل 
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 سختسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (5
 

 « ایم.وز مدرکی دال بر وجود آنها ندیدهتلقی کرد زیرا ما هن مسلمتوان یک حقیقت مورد وجود بیگانگان را نمیحث در ب »
 

1) insensitive 
 "حساس"به معنای  sensitiveسطح متوسط کلمۀ  25بی عاطفه، بی مالحظه )درس 

 نیز معرفی شده است.( inآمده است. و در بخش ساخت واژگان، پیشوند منفی ساز 

2) incontrovertible 
به  controversialسطح متوسط کلمۀ  34انکار ناپذیر، مسلم، بی چون و چرا )درس 

 .("بحث برانگیز"معنای 

3) unintelligible نامفهوم، غیر قابل فهم 

4) unforeseeable 

به معنای  foreseeغیر قابل پیش بینی، غیر منتظره )در قسمممت سمماخت واژگان، کلمۀ 
به معنای پیش بینی  unforeseenآورده شده است. همچنین کلمۀ  "پیش بینی کردن"

 سطح متوسط آورده شده است.( 131نشده در درس 
 

 این کلمه تو آزمون دیروز هم اومده بود که دیشب داخل کانال بررسی کرده بودم.

 
 
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  1» گزینۀ  (6
 

 « .بودند تا کمک مانعدخترها می خواستند سفره را بچینند، اما بیشتر  »
 

1) hindrance سطح متوسط( 5)درس  مانع، سد 

2) pretension  سطح متوسط( 93وانمود، تظاهر )درس 

3) compliment سطح متوسط( 117)درس  ستایش، تمجید 

4) thrill سطح متوسط( 4)درس  هیجان 

 
 

 

 سختسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (7
 

 « قانون اساسی است یا خیر. نقضدولت باید با دادستان کل مشورت کند که آیا تصویب چنین قانونی  »
 

1) rationalization  درس( سطح سخت، کلمۀ  4توجیهrationalize  توجیه کردن"به معنای") 

2) caprice سطح سخت( 2)درس  میل زود گذر، هوس 

3) provenance منشاء 

4) breach سطح سخت( 15)درس  تخلف، نقض 

 
 
 

 متوسطسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (8
 

، شودارد سوراخ میاش واولین ضربهاندازد، اما وقتی در زمین گلف می سرنوشتیک بار شخصی به شوخی گفت که انسان بیشتر تصادفات را به گردن  »

 « کند.مسئولیت شخصی بیشتری احساس می
 

1) verdict سطح متوسط( 15)درس  حکم، رأی، نظر 

2) fate سطح متوسط( 117)درس  سرنوشت، تقدیر 

3) legality  درس( سطح متوسط، کلمۀ  41مشروعیت، قانونی بودنlegal  قانونی، شرعی"به معنای"). 

4) charge ...شارژ، هزینه، اتهام و 
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 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (9
 

 « .نیست، دادگاه به شکست انجامید قابل اعتمادوقتی مشخص شد که شاهد اصلی دادسرا  »
 

1) singular ،سطح آسان( 37)درس  منحصر به فرد مفرد 

2) conjectural  درس( سطح سخت، کلمۀ  16حدسی، فرضیconjecture  حدس زدن"به معنای"). 

3) credible ،سطح متوسط( 118)درس  قابل اعتماد باورکردنی 

4) subjective  از کلمۀ معروف( فردی، شخصی، فاعلیsubject )میاد 

 

 

 سختسطح  -صحیح است «  2» گزینۀ  (11
 

 « های اقلیت افراد بدی هستند.شود که اعضای گروهاین کلیشه می تداومتنها باعث  ،انافزایش تعداد زندانیان اقلیت در زند »
 

1) downplay  جلوه دادنکم اهمیت 

2) perpetuate ،سطح سخت( 2)درس  زنده نگه داشتن تداوم بخشیدن 

3) overlook ،سطح متوسط( 117)درس  مشرف بودن بر نادیده گرفتن، چشم پوشی کردن 

4) belie بد وانمود کردن، عوضی جلوه دادن 

 
 

 معنی متن گرامر:
 

رق، هیدروژن یک مانند ب کنند.الیندگی در لوله اگزوز ایجاد نمیکنند و هیچ آمنتشر می و هوای گرم ،سوختی تنها بخار آب پیلوسایل نقلیه الکتریکی 
 های تولید باید هنگام ارزیابی انتشار هیدروژن در نظر گرفته شوند.و روش خاماین مواد  مختلف تولید شود. خامتواند از مواد حامل انرژی است که می

 

نتشار ا ،[ایگلخانه گازهایانتشار ] انرژی و دقیق تاثیراتهای سوخت برای وسایل نقلیه پیل سوختی: انتخاب(، ANLگزارش آزمایشگاه ملی آرگون )
دریافت که هیدروژن گازی در  ANL یع هیدروژن تجزیه و تحلیل کرد.ترین مسیرهای تولید و توزمورد از رایج 11( را برای GHGای )گازهای گلخانه

همچنین اثرات هیدروژن را بر مصرف نفت بررسی کرد  ANL کند.کمتری نسبت به هیدروژن مایع تولید می (ایگلخانه هایگاز) GHG ،بیشتر موارد
 .داد کاهش ٪111را تقریباً و دریافت که استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت بدون توجه به مسیر تولید سوخت، مصرف نفت 

 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  2» گزینۀ  (11
Fuel cell electric vehicles emit only water vapor and warm air, ________ no tailpipe emissions. 

 « .کنندالیندگی در لوله اگزوز ایجاد نمیکنند و هیچ آمنتشر می و هوای گرم ،سوختی تنها بخار آب پیلوسایل نقلیه الکتریکی  »
 

 شروع بشه. thatقبل از جای خالی ویرگول داریم، درنتیجه جای خالی نمیتونه با  چون .خیلی راحت حذف میشه 1گزینۀ 
 

 1بط دهنده: ، تعداد ر(emit) 1توازن رو هم بررسی کنیم: تعداد فعل:  اگه قانون
 نمیتونه درست باشه. 3ای باید انتخاب بشه که این توازن رو به هم نزنه. پس گزینۀ یعنی قانون توازن برقراره. پس گزینه

 
بلکه اینجا ما  کنیم که در اینجا کاربرد نداره.استفاده می whyبرای بیان  to doخوندیم که از  35بخش هم رد میشه. اگه یادتون باشه تو  5گزینۀ 

 رو استفاده کنیم. 9میخوایم نتیجۀ کار رو بگیم. یعنی باید گزینۀ 
 

 کنید.رو انتخاب می 9، به راحتی گزینۀ رو خوب خونده باشید جمالت موصولیاگه مبحث 
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 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (12
These feedstocks and production methods should be considered when __________. 

 « .های تولید باید هنگام ارزیابی انتشار هیدروژن در نظر گرفته شوندو روش خاماین مواد  »
 

 رد میشه. انتشار هیدروژن چیزی رو ارزیابی نمیکنه، بلکه ارزیابی میشه. 9گزینۀ 
 استفاده نمیکنیم. to doاز  whenرد میشه. بعد از  3گزینۀ 
انتشار هیدروژن ی داشته باشیم و بعدش هیچی نیاد )خال to evaluateنمیشه در انتهای جمله این گزینه غلطه. مثالً که  رد میشه. مشخصه 5گزینۀ 

 (.چیزی رو ارزیابی نمیکنه، بلکه ارزیابی میشه
 
 

: زمانی که یک ه:ه باشبد نیست مرور کنیم. شاید برای آزمون فردا کمک کنند خوندیم کهیه نکتۀ شبیه به این رو کتاب گرامر صفر تا صد،  51در بخش 
 که اولین حالتش این بود: شد، با سه حالت مواجه خواهیم شدعبارت وجه وصفی در ابتدای جمله با

 

 شود:شروع می Present Participleوقتی که کنندۀ کار، هر دو کار را همزمان انجام بدهد جمله با  .1
 

3. 
Shouting with happiness, Ali celebrated his chance to interview at Google. 

 علی در حالی که با خوشحالی فریاد میزد، به خاطر فرصت مصاحبه در شرکت گوگل، جشن گرفت.

4. 
Arriving at the store, I found that it was closed. 

 ]مغازه[ بسته است.در حالی که داشتم به مغازه میرسیدم، متوجه شدم که 
 

 :نش آورده بودمهم پاییرو تذکر  و بعد این
 

 کار دیگر رخ بدهد نیز میتوان از ساختار باال استفاده کرد: اتفاق در حین انجام یک وقتی یکتذکر: 
 

5. 
Ali hurt his knee playing football. (= while he was playing) 

 علی در حین فوتبال بازی کردن، زانوش آسیب دید. 
 

 استفاده کرد. مثال: ”when doing sth“یا  ”while doing sth“توان از که در این حالت می
 

6. Ali hurt his knee while playing football. دید بیکردن، زانوش آس یفوتبال باز نیدر ح یعل. 

7. 
Be careful when crossing the road. (when you are crossing) 

 وقتی از خیابون رد میشی، مواظب باش.
 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  3» گزینۀ  (13
Argonne National Laboratory's (ANL) report, Fuel Choices for Fuel Cell Vehicles: Well-to-

Wheels Energy and Emission Impacts analyzed greenhouse gas (GHG) _________ 10 of the most 

common hydrogen production and distribution pathways. 
انتشار  ،[ایگلخانه گازهایانتشار ] انرژی و دقیق تاثیراتهای سوخت برای وسایل نقلیه پیل سوختی: انتخاب(، ANLگزارش آزمایشگاه ملی آرگون ) »

 « یع هیدروژن تجزیه و تحلیل کرد.ترین مسیرهای تولید و توزمورد از رایج 11( را برای GHGای )گازهای گلخانه
 

 
نش فرقی نداره دودن یا نبوو میذارم کنار، چون بربتونید با این سوال کنار بیاید، اون تیکۀ اضافی رو که باالتر زیرش خط کشیدم  تربرای اینکه راحت

 برامون. پس جملۀ زیر برای ما باقی میمونه:
 

Argonne National Laboratory's (ANL) report, analyzed greenhouse gas (GHG) _________ 10 of 

the most common hydrogen production and distribution pathways 
 

 . یعنی قانون توازن برقراره.1، تعداد ربط دهنده: (analyzed) 1قانون توازن رو بررسی میکنیم: تعداد فعل: 
 رد میشن، چونکه فعل دارن اما ربط دهنده ندارن و در نتیجه توازن رو به هم میزنن. 5و  1گزینۀ 
 نداریم هم اینکه اصالً معنی نمیده. to doهم رد میشه. چون هم مشخصه ما نیازی به  9گزینۀ 
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 آسانسطح  -صحیح است «  4» گزینۀ  (14
ANL found that gaseous hydrogen produces ______ GHGs than liquid hydrogen in most cases. 

« ANL دریافت که هیدروژن گازی در بیشتر موارد، GHG (ایگلخانه هایگاز) کندکمتری نسبت به هیدروژن مایع تولید می. » 
 

استفاده نمیکنیم.  ofو از  بعد از جای خالی اومده thanکه حرف اضافۀ ، less than :یا میگیم fewer thanمیگیم:  "کمتر از"وقتی میخوایم بگیم 
 برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به مبحث صفت کتاب گرامر صفر تا صد.

 

 خیلی راحت حذف میشن.  3و  9در نتیجه گزینۀ 
 

داریم، یعنی باید از صفت یا قید تفضیلی  than، هم اینکه ما بعد از جای خالی وقتی (as little asباید باشه هم حذف میشه. چون هم ناقصه ) 1گزینۀ 
 استفاده کنیم.

 
 

 سطح متوسط -صحیح است «  1» گزینۀ  (15
ANL also investigated hydrogen's effects on petroleum use and found that using hydrogen as a 

fuel _________ petroleum use by nearly 100% regardless of fuel production pathway. 
« ANL  ،همچنین اثرات هیدروژن را بر مصرف نفت بررسی کرد و دریافت که استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت بدون توجه به مسیر تولید سوخت

 « .داد کاهش ٪111را تقریباً مصرف نفت 
 

 (and ،that) 9، تعداد ربط دهنده: (investigated ،found) 9.  تعداد فعل: کنیمقانون توازن رو بررسی می
 باشه اما ربط دهنده نداشته باشه. ن توازن برقرار نیست! پس باید گزینه ای رو انتخاب کنیم که فعل داشتهیعنی قانو

  
 این ویژگی رو داره. 1که فقط گزینۀ 

 

 

 کتاب مرجع لغات زبان عمومی بررسی شده است. ویرایش سومتطابق سواالت واژگان، با  :تذکر
 

 

 زیر تلگرامیدر کانال  رایگانبه صورت تمامی مطالب 

 

 به پرمخاطب ترین کانال زبان عمومی ارشد و دکتری بپیوندید:

Telegram: @RMS_English 

 

 RMS زبان در وبسایت زبان عمومیهای آنالین ترین کالسهمچنین جامع

rmsenglish.com 
 

 

 تهیه و تنظیم: وحید رضوان پور
 

Telegram: @RMS_English 

http://rmsenglish.com/

