
 قدیم نظام   – 89پاسخ تشریحی درس زبان انگلیسی تجربی 

 گروه منحصرا زبان -سپیده عرب

 ویراستار گروه آزمون  -آناهیتا اصغری

 1. گزینه 67

 است.  learningبوده است. جمله وصفی کوتاه شده به صورت   who learn made by children…جمله در ابتدا به صورت 

  4. گزینه 66

For   حرف اضافه مناسب برایresponsible   .است 

 2. گزینه 69

در نتیجه وجه جمله مجهول و   قبل از آن قرار گرفته است، … those whoفعل متعدی است و مفعول آن یعنی  adviseدر این جمله 

 است که ساخت مجهول دارد.  2پاسخ گزینه 

  1. گزینه 68

Since  حرف ربط دلیل کاربرد دارد. در این جمله به عنوان 

 4 گزینه. 98

 .برد خواهند رنج انزندگیش از نقاط بعضی در روانی بیماری نوعی از انسان چهار هر از یکی

 3 گزینه .91

 .بگیرند قرار تراماح مورد و شوند شناخته باید که دارد خاصی حقوق( کند می زندگی)کشد می نفس زمین کره روی بر که حیوانی هر

 2 گزینه .92

 الف: من می توانم آن را برای هفته آینده آماده کنم.

 حتما می توانی آن را زودتر از آن آماده کنی؟ب: 

 4 گزینه .93

بود مشکالتشان را حل کنند با در نظر گرفتن منابع کم و امکانات ضعیف کشاورزان، بسیاری از مردم معتقدند که آن ها قادر نخواهند 

 اما کشاورزان آمادگی دارند که تمام تالششان را بکنند)بهترین خود را ارائه دهند( تا اشتباه مردم را ثابت کنند.

 3 گزینه .94

گیرد و زمانی برای روابط شخصی مردم باقی نمی تلویزیون برای روابط خانوادگی مضر است چرا که به سادگی زمان زیادی می

 گذارد.

 1 گزینه .98

 .شد نخواهد تمام موقع به مان¬ارائه گاه هیچ ندهی، انجام ها اسالید از را خود سهم اگر
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 2 گزینه .97

 .است آن حذف برای حل راه کردن پیدا سوی به بزرگی گام مشکل یک وجود قبول

 3 گزینه .96

 .افتاد اتفاق( خودش. )نبود آگاهانه تصمیم یک وزن کاهش

 2 گزینه .99

 برای بیان انجام دادن عمل استفاده می کنیم.   by + gerundاز ترکیب 

 3 گزینه .98

و دادن اطالعات بیشتر در باره  کردن یک اسم جمالت وصفی در زبان انگلیسی به جمالتی گفته می شود که نقش و کار آنها توصیف 

. در اینجا برای توضیح دادن در مورد گروه اسمی ی آن اسم است؛ و به بیان دیگر آن اسم را بهتر به شنونده معرقی می کند

different things   است.  از لحاظ ترتیب اجزای جمله و مفهوم غلط 4گزینه استفاده می کنیم.  3از جمله وصفی یعنی گزینه 

 1 گزینه .88

 به پای چیزی یا کسی رفتن(( ادامه دادن )پا 2     ( مردن      1

 ( بردن، بیرون بردن4( شامل بودن، شامل شدن       3

 4 گزینه. 81

 رود.  برای اشیا به کار می whatدقت کنید. ضمیر موصولی  what they believeبه عبارت 

 4 گزینه .82

 ( روستایی2          ( اساسی1

 ( باستانی4          ( دور   3

 2. گزینه 83

 بهترین عنوان برای متن چیست؟

 برنامه پیشرفت زیمباوه

 3. گزینه 84

 طبق متن پروژه زیمباوه بر استاندارد زندگی برخی از مردم روستایی زیمباوه تاثیر گذاشته است. 

 4. گزینه 88

 است؟کدامیک از موارد زیر در مورد شاموا صحیح 

 آن مجهز به سیستم خورشیدی مشترک میان خانواده هایی است که آنجا زندگی می کنند.  

 2گزینه  .87
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They  در پاراگراف دوم به چه چیزی اشاره می کند؟ 

 سیستم روشنایی 

 1گزینه . 86

 طبق متن شوک فرهنگی تقریبا به وسیله تمام دانش آموزان بین المللی تجربه می شود. 

 3 . گزینه89

 کدامیک از موارد زیر در مورد نویسنده این متن صادق است؟

 او حداقل بخشی از تحصیالتش را دور از شهر خودش گذراند. 

 2گزینه  .88

 طبق متن یک تاثیر شوک فرهنگی هیجان زدگی در مورد فرهنگ جدید است. 

 1گزینه . 188

تایید این حقیقت است که فایق آمدن بر شوک فرهنگی آسان   هدف کالم نویسنده که می گوید: هیچ قرص جادویی یا واکسنی ندارد،

 طلبد. و تالش مینیست و زمان 

 




