
۱۳۹۹پاسخ تشریحی بخش کلوزتست کنکور منحصرا زبان (نظام جدید) سال   

 تحلیلگر : رحمت هللا استیری

 مسوول درس زبان انگلیسی کانون فرھنگی آموزش

۹۲دکتری آموزش زبان انگلیسی سال  ۳۳رتبھ    

۳گزینۀ  -۱٤۱  

 ھمزمان) بھ طور ٤  متأسفانھ) ۳  ، بھ طور قابل توجھ) بھ طور عمده۲   ) عمداً ۱

 ۳گزینۀ  -۱۴۲

 ) درگیری، مشارکت۴  ) آمادگی۳    ارزیابی) ۲ ) تأمل، درنگ، تردید۱

 ۴گزینۀ  -۱۴۳

 ) مگر اینکھ۴  ) علیرغم اینکھ۳     ) تا۲  تا زمانی کھ) ۱

 ست استفاده کنیم.ا  if notکھ ھمان  unlessداریم، پس باید از » مگر اینکھ«دقت کنید کھ با توجھ بعھ معنای جملھ نیاز بھ مفھوم 

.someone teaches them those skills, they will struggle or fail miserably nlessU 

.hose skills, they will struggle or fail miserablyteach them t notsomeone does  If 

 ۱گزینۀ  -۱۴۴

 موجود است.» ۱«با توجھ بھ ادامۀ جملھ در جای خالی نیاز بھ فاعل و فعل داریم کھ تنھا در گزینۀ 

 ۲گزینۀ  -۱۴۵

باشد   makes و   opensاری کھ قرار می گیرد باید مانند با توجھ بھ ساختارھای قبل و بعد از جای خالی، بعد از جای خالی جنس ساخت
 دیده می شود. ۲کھ تنھا در گزینۀ 

It opens ………….. , provides …………….., and makes ………….. 

 می گیرد. andتوجھ کنید کھ در لیست کردن موارد اینچنینی، تنھا مورد آخر 

 ۳گزینۀ  -۱۴۶

 ) تصور۴   ) تفاوت۳    ) عاطفھ، احساس۲   ) رسم۱

 ۱گزینۀ  -۱۴۷

 آمده است.» ۱«تنا در گزینۀ » مشکل در خوانش«بیان مفھوم ترتیب درست کلمات برای 

 ۴گزینۀ  -۱۴۸

 ) وابستھ بودن۴  ) منتج شدن بھ۳    تحمیل کردن بھ) ۲) جایگزین شدن با چیزی بھتر۱

 ۴گزینۀ  -۱۴۹

 درست است. ۴گزینۀ  ”in order for sb to do sth“با توجھ بھ ساختار 

 ۳گزینۀ  -۱۵۰
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بھ تنھایی چنین معنایی نمی دھد و باید  alongاستفاده کنیم. دقت کنید کھ کلمۀ  withباید از » بھ ھمراه«مفھوم  در جای خالی برای بیان
 استفاده کنیم.  along withاز ساختار 

 ۴گزینۀ  -۱۵۱

 طقی، معقول) من۴  ) تصادفی، اتفاقی۳   ) آماری۲ مرسوم، قراردادی، متداول)  ۱

 ۳گزینۀ  -۱۵۲

باید استفاده کنیم. بھ کارگیری سایر گزینھ ھا جملھ را بھ لحاظ ساختاری و معنایی غلط   to از انجام کاری از مصدر بابرای بیان ھدف 
 می کند.

 ۴گزینۀ  -۱۵۳

 مطابقت دادن، تنظیم کردن) ۴  ) الھام بخشیدن۳  ) آشکار ساختن۲  ) بازداشتن، مانع شدن۱

 ۲گزینۀ  -۱۵۴

قبل از فاعل  areاستفاده از فعل ). ھمچنین، ۳باشد (رد گزینۀ  suggestions، فاعل جملھ باید بعد از جای خالی areبا توجھ بھ فعل جمع 
suggestions  از سوی دیگر، بکارگیری  ). ۱ھیچ دلیل منطقی و گرامری ندارد (رد گزینۀ  ۱در گزینۀthat  جملھ را بھ  ۴در گزینۀ

 .)۴لحاظ معنایی خراب می کند (رد گزینۀ 

 ۱گزینۀ  -۱۵۵

داریم کھ   who do not vary و  who areارائھ شد. در اینجا نیز نیاز بھ ساختاری مشابھ  ۱۴۵سوال دقیقاً مشابھ توضیحاتی کھ برای 
 وجود دارد. ۱تنھا در گزینۀ 

Students who are ………., who struggle …………., who do not vary 

 


