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  صحیح است. « 4»گزینه -1

feigned  (زیر ذره بین است.زبان )این لغت با صفر بار تکرار در کنکور، از پیش بینی های کتاب  وانمود و تظاهر کردن است.معنای به 

1. Jane was terribly bored, but she feigned interest so as not to hurt her friend's feelings. 

 قابل پاسخگویی بود.این تست به سادگی و کتاب زبان زیر ذره بین موجود بود گزینه در  4هر 

  صحیح است.« 1»گزینه -2

rudimentary  است.اولیه و پایه ای به معنای 
2. Having a rudimentary knowledge of economics, I did not understand anything out of the speaker's 

speech. 

 لغات ساده ای بوده اند.نیز جمله زیر ذره بین موجود است و تقریبا تمامی لغات گزینه در کتاب  4هر 

  صحیح است.« 2»گزینه -3

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

lethal  این گزینه عینا در کتاب زیر ذره بین وجود دارد. می باشد. مهلک و کشندهبه معنای 

 هم با مشتقات در کتاب زیر ذره بین بود.گزینه دیگر  2عینا و گزینه  2 قابل پاسخگویی بود.به سادگی این تست 

  صحیح است.« 3»گزینه -4

digression  است. انحراف و پرت شدن از موضوعبه معنای 
4. The many digressions in the text for sure detract from its real value. 

 سادگی قابل پاسخگویی بود.در کتاب موجود بود و این تست به  digressionکلمه 

 صحیح است.« 3»گزینه -5

5.  The human brain is well known to differ considerably from the chimpanzee brain in terms of size, 

organization and complexity, among other traits. 

In terms of  است. "برحسبِ، با توجه به"به معنای 

 نیاز به دانشی براساس عبارات مصطلح و یا اصطالحات پرکاربرد در زبان انگلیسی داشت، تست دشواری به نظر می رسد. سوال به دلیل اینکه

اما در صورت داشتن دانشی مازاد  جزو اصطالحات پر کاربرد در زبان انگلیسی هستند. in terms ofو  In light of ،in regard toهر سه گزینه 

 تست قابل پاسخگویی بود. ،گزینه دیگر 3زبان عمومی با رد 

  ت.صحیح اس« 4»گزینه -6

6. Irrigation is essential to most high-yield farming, but many aquifers that supply irrigated crops are 

being drawn down faster than rain can recharge them. 

recharge  لغت بسیار ساده ای است( شارژ کردن یا تغذیه کردن دوباره می باشد.به معنای( 

 .به سادگی می شد آن را جواب داد هرچهار گزینه جزو کلماتی ساده هستند که در کتاب زبان زیر ذره بین موجود بود.دیگر گزینه  3

 .صحیح است« 2»گزینه -7

7. It is a pity that he antipathy between the two neighboring countries is well rooted and hard to 

remove. 

 دشوار بوده باشد. برای شما نباید کتاب زیر ذره بین آمده است و پاسخ به این تست در و تنفر(  ، دشمنی)بیزاری antipathyبا توجه به اینکه 

 .صحیح است« 1»گزینه -8

8. Hair that's thick and luxuriant needs regular trimming. 

luxuriant   .دهید. به این سوال پاسخها گزینه سایر و می توانستید با رد در کتاب آمده است دیگر گزینه  3هر به معنای پرپشت است 

 .صحیح است« 3»گزینه -9

9. Their lack of qualifications condemned them to a lifetime of boring, usually poorly-paid work 

Condemn  .گزینه عینا در کتاب زبان زیر ذره بین موجود است و از تست های ساده به شمار می آید. 4هر یعنی مجازات نمودن 

 .صحیح است« 4»گزینه -11

10. The multitude of differences among cultures clearly shows that mental health professionals are ill 

advised to apply their classifications of personality disorders to people from other cultures. 
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 و از پیش بینی های کتاب به شمار می رود. ، در جلد اول زبان عمومی ارشد زیر ذره بین موجود استکنکوردر  با صفر بار تکرار multitudeلغت 

 طرح شده بود.م گزینه اصلی( همین لغت به عنوان 6سوال  11شماره  رایگان )آزمون generalenglish.ir های رایگان سایتدر آزمونبعالوه 

 

  تست لغت تنها با خواندن کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین قابل پاسخگویی بود. 9با این حساب 

 تست پاسخ داده باشند. 5به مطالعه زبان داشته اند، به طور متوسط تا حدودی احتماال دانشجویانی که گرچه 
 

The Olympic stadium was silent. The spectators held their collective breath. The 100-meter 

finalists, crouched against their starting blocks, raised their backs as the starter raised his pistol and 

announced, "Set...!" Each powerful sprinter, poised to explode when the gun went off, was keenly 

aware of what hung in the balance. They had trained to exhaustion every day for years to prepare their 

bodies for this one race.  

But had they disciplined their minds? The runner who would break the tape would need more than 

strong muscles, heart and lungs. He would need concentration, control, confidence--and an unerring eye 

on the finish line. At this tensemoment, one mistimed twitch could cause a false start and cost him the 

race. But if he eased off in any way, his first steps would lag behind those of his competitors, 

guaranteeing a loss. 

  صحیح است.« 3»زینهگ -11

( و ساختارش را تکرار می کنیم! حاصل می شود crouchedفعل جمله قبلی نگاه می کنیم )باز هم سوال از ساختار موازی است! به 

 که در همان زمان گذشته است... 3گزینه 

  صحیح است.« 2»زینهگ -12

 د گزینه ای متفاوت تر طراحی می کردند.( نیز می تواند به دالیلی صحیح باشد. )بهتر بو 1گزینه است.  2پاسخ سنجش حتما گزینه 

 "د خستگی تمرین کرده بودند هر روزتا سر حسالها، " "می شود 2با گزینه عبارت ترجمه 

 "هر روز...تمرین کرده بودند و خسته شده بودند سالها "می شود:  1گزینه 

 می باشد. 1مناسبتر از گزینه بسیار از نظر معنایی  2غلط نیست اما گزینه بر روی کاغذ  1گزینه 

  صحیح است.« 3»زینهگ -13

 این سوال، نیاز به درک جمله و ترجمه داشت. سایر گزینه ها از نظر ترجمه ای نمی توانند در اینجا بنشینند.

  صحیح است.« 4»زینهگ -14

finish line  وfinishing line با توجه به حرف اضافه . یان هستندهای امریکن و بریتیش، به معنای خط پاتیب در لهجهبه تر

concentration  کهon  صحیح است. 4گزینه ، "خط پایان بر"و لزوم تمرکز می باشد 

  صحیح است.« 1»زینهگ -15

است و باید با گام های سایر رقابت دهندگان مقایسه شود.  stepsجمله دقت کنید که فاعل 

those of his competitors  منظور در حالی که شرکت کنندگان... یعنی گامهای سایر

 خود رقبا می باشد و اشتباه است. his competitorsو عبارت  2گزینه 

 وم دجلد با خواندن  ی گرامرتست هاکلیه 

 .ندبود زبان عمومی ارشد زیر ذره بین قابل پاسخ کتاب

 .است ی منطقیانتظارتست از خوانندگان کتاب  10پاسخ به مجموعا بیش از 

 قانونا اخالقی نیست.برداشت از این مطلب بدون ذکر نام کتاب و منبع شرعا و 
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