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سال 5931

سالم و درود بر شما دوستان
اینجا تستهای گرامر  4سال کنکور ارشد و پاسخهای تشریحی اونها رو گذاشتم .هر سال چند سری
تست گرامر داریم برای رشتههای مختلف .من تستهای سالهای  35تا  39رو براتون آوردم.
امیدوارم که با دقت بخونین و به خوبی نکات رو یاد بگیرین .ایراد و اشکالی هم اگه دیدین ببخشین ولی این
مجموعه بدون کمک خوانندهها اصالح و بهتر نمیشه؛ به همین خاطر ممنون میشم اگه هر پیشنهاد یا انتقادی
داشتین باهام درمیون بذارین.
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49 تستهای آزمون ارشد سال

1 سری
We are so surrounded by gadgetry that it is sometimes hard to tell where devices end and people
begin. From computers and scanners to multifarious mobile devices, ….11….spend much of their
conscious lives interacting with the world through electronics, the only barrier between brain and
machine ....12....the senses-sight, sound and touch-through ....13....humans and devices interface.
But remove those senses from the equation, ....14....electronic devices can become our eyes and
ears and even our arms and legs, taking in the world around us and ....15....with it through manmade software and hardware.

2) an increasing number of humans
4) humans of increasing number
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11- 1) the increasing humans number
3) increasing humans in number
2) is

13- 1) which

2) those

14- 1) then

2) and that

15- 1) to interact

2) interacts

3) to be

4) are

3) those of which

4) them

3) and

4) whereas

3) they interact

4) interacting
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12- 1) being
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 به حالت جمع اومدهspend  یه فاعل میخواد؛ و چونspend  اینجا فعل. گفته یه عالمه از وقتشونو به فالن شکل میگذرونن.2 -11
 درسته چون2  گزینه. داریمhumans  حاال توی هر چهار گزینه. سوم شخص نگرفتهs  آخرش،spend باید فاعل هم جمع باشه چون
. تعداد فزاینده ای از انسانها/گفته تعداد رو به افزایشی از انسانها

 (یعنی از نظر تعداد) درست نیستin number  هم کاربرد3  به درد نمیخوره! توی گزینه1  توی گزینهthe
My university is good in number of foreign students.

.دانشگاه من از نظر تعداد دانشجوهای خارجی خوبه

Your room is good in size.

.اتاقت از نظر اندازه خوبه
!! انسانهای تعداد رو به افزایش:4 گزینه
...  که از طریق آن انسانها و دستگاهها با هم ارتباط، تنها سد بین مغز و ماشین.1 -12

 باز، میاوردwhile  یاand  یه حرف ربط مثلthe only  نقطه نداریم پس جمله مستقلی نیست؛ یا اگه قبل ازthe only ببین قبل از
:) استفاده کرد2  (گزینهis هم میشد دوتا جمله رو جدا در نظر گرفت و از
, while the only barrier between brain and machine is the senses
1
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اما از این خبرها نیست و فقط یه کاما گذاشته قبل از  ،the onlyپس  isرو به صورت فعل  ingدار میاریم چون نمیتونیم دوتا فعل توی
یه جمله داشته باشیم .اصل جمله قبل از حذف موصول.between brain and machine which is the senses :مصدر
نمیخوایم (رد گزینه  .)3دقت کن که وقتی ضمیر موصولی حذف میشه ،فعل  to beهم باهاش حذف میشه (یعنی .)is
 .1 -13حواسه که از طریق اون انسانها و دستگاهها با هم ارتباط ...
 throughقبل از جاخالی اومده ،خب  throughیعنی از طریق؛ از طریق حواس ،درسته؟ خب حواس که نمیشه دو بار بیاد ،به جاش
ضمیرش میاد ،یه ضمیر که دوتا جمله قبل و بعد از جاخالی رو به هم وصل کنه؛ پس ضمیر موصولی  whichاینجا یعنی همون the
 .sensesگزینه  those :2ضمیر موصولی نیست .گزینه  :3نه مالکیت با  ofمیخوایم نه .those
 1 -14و .3گزینه ( :1جمله دستوری) اما حواس رو از این معادله حذف کنین ،اونوقت وسایل الکتریکی میتونن چشمهای ما بشن . ...
گزینه  :3اما حواس رو از این معادله حذف کنین ،و وسایل الکتریکی میتونن چشمهای ما بشن  . ...گزینههای  2و  whereas :4به
معنی "از اونجایی که" نمیتونه جواب درست باشه .همینطور درموردِ " :and thatو آن" یا "و که".
 and .4 -15چیه؟ حرف ربط همپایه ساز .گفتیم کلمه قبل و بعد از حروف ربط ( FANBOYSهمپایه ساز مطلق) ،باید به یک شکل
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باشن (ساختار موازی) .حاال که قراره بعد از  ،andفعل  interactبیاد ،نگاه میکنیم میبینیم فعل قبلش یعنی  takingبه شکل ing
دار اومده؛ پس فعل بعدش هم باید  ingدار باشه .interacting :گزینه  :1مصدر نمیخوایم .گزینه  :3جملهمون فعل داره خودش
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Fuel cells have been hailed as a savior of the environment, because they can turn hydrogen and
other fuels….11….electricity cleanly and efficiently. But the technology has been hindered by the
high cost of the platinum catalysts ….12…. .
Hydrogen fuels cells, for example, work by pumping hydrogen gas past one electrode (the anode),
where ….13….into its constituent electrons and protons. The electrons then flow through the anode,
….14….electrical power, while the protons diffuse through the cell. Electrons and protons both end
up at a second electrode (the cathode), ….15….they recombine with oxygen from the atmosphere to
form water.
4) with

3) into

2) and

11- 1) for

4) as is required

3) they are required

2) are required

12- 1) they require

4) it is split

3) splitting

2) its splitting

13- 1) splitting it

4) provide

3) that provides

2) to provide

14- 1) providing

4) then

3) where

2) there

15- 1) which

2
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.شدن/ یعنی تبدیل کردنturn into . ...  چون اونها میتونن هیدروژن و سوختهای دیگه رو به الکتریسیته تبدیل کنن.3 -11
.turn into  جزء حروف اضافه جداشدنیه در فعلهای دوقسمتی مثلinto
 و وقتی که بعد از ضمیر. … حذف شدهplatinum catalysts that they require …  از عبارتthat  ضمیر موصولی.1 -12
 چون ضمیر موصولی جمله نقش مفعولی: بذار یه جور دیگه بگم. فاعل یا ضمیر فاعلی داشته باشیم فعل جمله تغییری نمیکنه،موصولی
،require  مفعول هست برای فعلplatinum catalyst . چیزی رو تغییر نمیدیم، بعد از حذفش،)require داره (یعنی مفعول برای
...  کاتایزگرهای پالتینی که آنها نیاز دارند:پس به هرحال نمیشه بهش دست زد
ِ گول. "شدن" حالت مجهول رو نشون میده. میخوایم بگیم آند به الکترونها و پروتونهای تشکیل دهندهاش شکسته میشه.4 -13
 هرچند که هی توی گزینه ها هم حالت سؤالی نداریم!! هرسه حالت فعل، رو نخوری فکرکنی جمله سؤالیهwhere این کلمه پرسشی
. میشهsplit  گذشته و قسمت سومش همین، یعنی شکل اصلیsplit
which  حاال ضمیر موصولی. … the anode, which provides electrical power, … : این جمله در اصل این بوده.1 -14
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providing. : دار میادing  فعل اصلی بعدش به صورت،حذف شده؛ چون ضمیر موصولی که نقش فاعلی داره حذف شده
 با اکسیژن اتمسفر: گفته الکترونها و پروتونها در یک الکترود دوم (کاتد) جمع میشوند؛ بالفاصله بعد از این یه جمله دیگه گفته.3 -15
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 بیاریم باید جمله بعدش یهwhich  این دوتا جمله رو با چه کلمه ای به هم وصل کنیم؟ اگه.ترکیب میشوند تا تشکیل آب بدهند
 در حالی که جمله بعد از جاخالی درمورد جایی حرف زده که آب.)1 توضیح درمورد کاتد بده چون نقش فاعلی خواهد داشت (رد گزینه
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! هم یعنی آنجا! پس بیخیالشونthere . یعنی سپس یا پسthen . یعنی جایی کهwhere : میشه3  پس گزینه.تشکیل میشه
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Herbicides, also commonly known as weed killers, are pesticides used to kill unwanted plants.
Selective herbicides kill specific targets, ….11….the desired crop relatively unharmed. Some of these
act by interfering with ….12….and are often synthetic mimics of natural plant hormones. Herbicides
used to clear waste ground, industrial sites, railways and railway embankments are not selective
....13....all plant material with which they come into contact. Smaller quantities are used in foresty,
pasture systems, and management of areas ....14....as wildlife habitat. Some plants produce natural
herbicides, ....15....the genus Juglans (walnuts), or the tree of heaven; such action of natural
herbicides, and other related chemical interactions, is called allelopathy.

11- 1) they leave

2) when left with

3) while leaving

12- 1) the weed of growth
3) the weed in growing

4) by leaving

2) the growth of the weed
4) the growing of the weed

13- 1) and kill

2) killer of

3) to kill

14- 1) where set aside

2) in which they are set aside

3) that set aside

4) set aside

15- 1) either

2) such as

3) or

4) includes

3
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4) which kill

 .3 -11کاما داریم بین دوتا جمله .پس یه ضمیر موصولی میخوایم (خداحافظی با گزینه  1و  .)4گفته علفکشهای انتخابی /هدفمند،
اهداف خاصی رو میکشن در حالی که به گیاهان دلخواه ما (محصوالت) نسبتا آسیبی نمیزنن .حاال همین جمله رو درواقع اینجوری
گفته :در حالی که گیاهان دلخواه ما رو تقریبا بدون آسیب ول میکنن (و فقط روی علفهای هرز اثر دارن)؛ پس جواب میشه while
 .leavingیعنی چون فاعل هردو جمله  selective herbicidesهست ،بعد از حذف ضمیر موصولی ( leave ،whileفعل جمله دوم)
رو به شکل  ingدار آورده .گزینه  2زمان گذشته است with ،هم نمیدونیم کجای دلمون بذاریم!
 Leave me aloneیعنی تنهام بذار.
 .2 -12گزینه  1که گفته علف رشد!  growthیعنی رشد؛  growingهم یعنی در حال رشد .میخوایم بگیم جلوگیری کردن از رشد
علفهای هرز ،چون  interfere withیعنی مختل /ممانعت کردن .گزینه  :4میشد بعدش  growingبیاد ولی اینجوری میشه چون
 theداره .interfering with the growing! :پس چرا از  the growth of the weedاستفاده نکنیم؟ دو طرف حرف اضافهی
 ofهم مرتب و یک شکل میشن! هردوتاشون اسم با .the
 .1 -13باید خیلی به معنی دقت کنی .گفته علفکشهای مورد استفاده ،انتخابی selective /نیستن .خب وقتی انتخابی و هدفمند
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نباشن چی میشه؟ همه گیاهها رو میکشن ،درسته؟ پس باید بگیم …  . … are not selective and kill all plantsگزینه  3از نظر
ظاهر گرامری درسته ولی معنی جمله رو کامال اشتباه میکنه :انتخابی نیستن که تمام مواد گیاهی رو که باهاشون در تماسن بکشن!!
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 .4 -14بعد از  areasیه دفعه فعل اومده :set aside :در نظر گرفته شده اند.

M

و مدیریت نواحی  ...به عنوان زیستگاه حیات وحش در نظر گرفته شده اند .چی حذف شده این وسط؟ "که" .همون ضمیر موصولی
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 .whichیعنی اصلش این بوده . … of areas which are set aside as … :اما چون ضمیر موصولی اینجا نقش مفعولی داره
میتونیم  whichرو با فعل  to beبعدش حذف کنیم . … of areas set aside as … :اینجا فعل  setدرواقع قسمت سوم فعل set

H

هست یعنی  ،past participleچون ساختار جمله مجهوله (فاعلش معلوم نیست) .اشاره به محل خاصی نداریم که بخوایم  whereیا
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 inبیاریم (رد گزینههای  1و .)2

 .2 -15گفته بعضی گیاهها علفکشهای طبیعی تولید میکنن ،بعد از جاخالی هم که گفته جنس فالن (یه اسم خاص گیاه که با حروف
بزرگ شروع شده ،تابلوه! که مثال زده) .چی میخوایم این وسط؟ "مثل" یا همون  Including .such asهم میتونست درست باشه (رد
گزینه .)4
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