
رشته هنر نظام قدیم        کاری از علی شکوهی 89پاسخ تشریحی آزمون زبان سراسری   

: بسیاری از مردم تنها زندگی کردن را دوست ندارند، زیرا این که هر کاری را خودشان به تنهایی انجام دهند  ( 3) گزینه  -67

 دشوار می یابند.

بیانگر جمله ی مرکب است و نشان دهنده رابطه علت و معلولی است ، بنابراین باید از کلمه ی ربط  ترکیب دستوری سوال،توضیح : 

 است. "چیزی را دشوار یافتن"به معنی  find something difficultعبارت   استفاده کنیم. ضمناً becauseبیانگر دلیل یعنی 

رده ایم ، بیش از هفت میلیون نفر از پارک ملی ما دیدن کرده اند.باز ک5991: از وقتی که ما در را در سال  ( 2) گزینه  -66  

 توضیح : با توجه به رابطه ی دستوری :

 since + هزمان گذشته ی ساد  زمان حال کامل + 

 در جای خالی باید از زمان حال کامل ) ماضی نقلی ( استفاده کنیم.

چون پولی که او به عنوان یک کشاورز در می آورد برای پوشش دادن هزینه ها کافی نیست، تصمیم دارد شغلش :  ( 5) گزینه  -67

 را عوض کند. 

 whichیعنی  moneyتوضیح : ساخت جمله بیانگر جمله واره ی وصفی است ، بنابر این باید از ضمیر موصولی مناسب بعد از 

 است. makeبعد از  it آوردن ضمیر مفعولی ،  5استفاده کنیم. دلیل نادرستی گزینه ی 

 آرزو دارد که درآمد بیشتری کسب کند تا بتواند به یک آپارتمان بزرگتر نقل مکان کند. (  Ann) آن:  ( 3) گزینه  -69

 مقصود  از انجام کاری از الگوی گرامری :منظور و توضیح : برای بیان 

.... + so that + فعل اصلی + فعل وجهی + فاعل  

  استفاده می کنیم.

نقش مهم سازمان بهداشت جهانی بهبود شرایط زندگی مردم بیمار و فقیر دنیاست.:  ( 4) گزینه  -78  

 شرایط( 4  ( رویدادها3   ( الگوها2   ( مسائل5 

قدر چاق باشد.، تعجبی ندارد که آن این دهید می به عنوان غذا: اگر شما به حیوان خانگی خود بیسکوویت  ( 5) گزینه  -75  

 ( تمرکز کردن4  ( تکیه دادن3  ( پیشنهاد کردن2  ( غذا دادن5 

 تجربه ی قبلی برای این شغل یک ضرورت نیست.  ] داشتنِ [: آموزش فراهم است، بنابراین  ( 4) گزینه  -72

 ( ضرورت داشتن4  ( دریافت کردن3  ( طراحی کردن2  ( افزایش دادن5 
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اگر آن ها وقت کافی برای  ]یا نه [پزشکان چگونه می توانند تصمیم بگیرند که آیا فردی شدیداً بیمار است :  ( 2) گزینه  -73

 معاینه ی آن ها نداشته باشند؟

 ( لزوما4ً  ( به طور طبیعی3 ( به طور جدی، شدیدا2ً  ( با نگرانی5 

کننده ای با توجه به نتایج واقعی که ما بعد از انجام  به طور ناامید:  متاسفم که بگویم پیش بینی های ما  ( 2) گزینه  -74 

.مطالعات دقیق بدست آوردیم ، غلط از آب در آمد  

 تکاملی( 4  محتمل( 3  ( حقیقی، واقعی2  کامل، کل( 5 

نیز سرگرمی  می نامند، من می گویم که آن منبع الزم برای اطالعات و "خوره ی زمان  ":  با این که تلویزیون را  ( 3) گزینه  -71

 است.

 ( درگیری، دخالت4  ( سرگرمی، تفریح3  ( بیان، اظهار2   ( کاوش5 

:  چون گزارش های اولیه هنوز کسی را به عنوان مسئول آن تصادف وحشتناک قطار شناسایی نکرده است ،  ( 5) گزینه  -77

 ، در این مرحله از حدس و گمان در مورد علت آن حادثه ، امتناع می کنند. ]با حادثه [مقامات مرتبط 

 ( پا به پای چیزی حرکت کردن2     ( حدس زدن5 

 ( پیش بینی کردن4     ( عمومیت دادن3 

ره کند به چیزی ، مثالً یک کتاب ، یک موضوع یا طرح اشا که تنها به ویژگی های اصلی:  توصیف یا گزارش کلی  ( 4) گزینه  -76

 عنوان خالصه ، شناخته می شود.

 ویژگی، مشخصه( 4   راهنما( 3  ایما و اشاره( 2   عبارت( 5 

cloze test 
 :   ( 4) گزینه   -77

 توضیح: ساخت گرامری سوال ، بیانگر جمله واره ی وصفی کوتاه شده است. اصل عبارت به صورت :

 which is produced by light   بود که بعد از حذف ضمیر موصولی و فعلbe صورت  بعد از آن، بهproduced by light  در

  آمده است.

 :   ( 2) گزینه   -79

بنابر  ؛، اسم هستند در جمله ی سوال استفاده کنیم. تمام کلمات andتوضیح: برای پیوند دادن عبارات همانند باید از کلمه ی ربط 

 بگیرند. ingباید از اسم استفاده کنیم. فعل ها برای تبدیل شدن به اسم مصدر باید  andبعد از  ،این
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 :   ( 3) گزینه   -98

 ( اثبات کردن4  ( سبب شدن3  ( رهبری کردن2  ( انتخاب کردن5 

 :   ( 3) گزینه  -95

این روال  3مناسب استفاده کنیم. تنها گزینه ی توضیح: عبارات قبل از جای خالی ، نقش نهادی دارند ، پس باید بالفاصله از یک فعل 

 دستوری را رعایت کرده است.

 :   ( 5) گزینه  -92

 ( دارای آرامش4  ( مایل، مشتاق3  ( مصنوعی2  ( مناسب5 

 

reading1 

 :  موضوع متن چیست؟ ( 5) گزینه  -93

 از بین رفتن زبان

بین زبان ها و انسان ها مقایسه انجام می  "طالعه ای در مورد تاریخ زبان .... هر م ":  چرا نویسنده در جمله ی دوم  ( 3) گزینه  -94

 دهد؟

 ]دچار تغییر می شوند  [زیرا هم زبان ها و هم انسان ها در گذر زمان، یکسان باقی نمی مانند 

 به چه چیز اشاره دارد؟ "این زبان ها  "عبارت :   ( 2) گزینه  -91

 انقراض هستند زبان هایی که به سرعت در حال

 :  این متن احتماالً با بحثی در مورد ..... ادامه می یابد. ( 2) گزینه  -97

 این که برای جلوگیری از انقراض زبان ها چه کار باید کرد

reading2  

 ....... . :  دانشمندان علوم اجتماعی تالش کرده اند در باره ی دالیل کم رویی اطالعات به دست آورند زیرا ( 5) گزینه  -96

 این امر ، مشکلی است که خیلی ها دست به گریبان آن هستند

 می توان نتیجه گرفت که اگر والدین یا اجداد کسی کم رو باشند ، او ..........:  از پاراگراف دوم  ( 4) گزینه  -97

 نیز احتماالً کم رو خواهد شد
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 اشاره دارد به ....... .در پاراگراف دوم  "آن ها  ":  کلمه ی  ( 3) گزینه  -99

 بچه های کم رو در کل

 :  کدامیک از جمله های زیر مطابق متن درست است؟ ( 2) گزینه  -588

 بین بچه های کم رو  و اجتماعی ، تفاوت های فیزیولوژیکی وجود دارد.

 

 

 

 

 

  




