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 0011 ماهدی TMSR آزمونلغت  سؤاالت

1. conventional :  سنتی، متداول، معمول، متعارف
A) expanded B) recommended C) accustomed D) guaranteed

2. congestion :  تراکم، انبوهىازدحام ،
A) overcrowding B) glueyness C) tightness D) velocity

3. calamitous :  زیآمفاجعه
A) insincere B) restricted C) deliberate D) devastating

4. forerunner :  جلودار، قدمپیشگام، پیش
A) precursor B) promoter C) innovator D) failure

5. succession :  یتوال ب،یترت
A) accomplishment 
C) specimen 

B) rise 
D) sequence

6. subsidiary :  یشعبه، شرکت فرع
A) sponsorship B) branch C) workshop D) initiative

7. myriad :  تنوع ؛فراوان، هزاران
A) illusion B) background C) variety D) portion

8. untapped :  نخوردهدست
A) incomplete B) unused C) unconfirmed D) unrecorded

9. took to :  آغاز کردن
A) began B) evolved C) permitted D) pleaded for

10. repudiation :  انکار
A) propagation B) negation C) inquiry D) confusion

11. relegated :  تنزل دادن
A) certified B) advertised C) duplicated D) downgraded

12. vehicle :  ؛ ابزار(هینقل ی)لهیوس
A) honor B) carriage C) medium D) evidence

13. inseparable :  یجدانشدن
A) unavailable B) dismissible C) intolerable D) indivisible

14. piloting :  یکشت تیهدا ،یناوبر
A) lasting B) navigation C) crushing D) imposing
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15. builds :  ساختن
A) constructs B) resumes C) increases D) stabilizes

16. off course :  منحرف، گمراه
A) forthcoming B) assured C) suspended D) astray

17. perch :  نشستن
A) rest B) feed C) peck D) brood

18. depleted :  کردن ی، تهکردن یخال
A) split B) drained C) boosted D) shoved

19. coincides :  (اب) شدن مصادف
A) collides B) gauges C) overtakes D) synchronizes
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 استاد درک مطلب و گرامر های آنالین و آفالین کالسنام در برای ثبت

  .ماییدنمراجعه  www.FastZaban.comبه سایت  وندیهمهرداد زنگی
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