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

گر : رحمت هللا استیریتحلیل  

 مسوول درس زبان انگلیسی کانون فرھنگی آموزش

۹۲دکتری آموزش زبان انگلیسی سال  ۳۳رتبھ   

۲گزینۀ  )۱۰۱  

 دار داریم. ”ing“نیز نیاز بھ فعل  ”than“در طرف اول مقایسھ، بعد از  ”advertising“دار  ”ing“با توجھ بھ فعل 

 ۳) گزینۀ ۱۰۲

یک جملۀ جدید شروع می شود نیاز بھ اسم یا ضمیر  thatآمده است. توجھ کنید کھ چون بعد از  ۳ترتیب درست کلمات تنھا در گزینۀ 
 عبارت اسمی بعد از جای خالی داریم.برای  ”to be“در انتھای جای خالی نیز بھ یک فعل  نوان فاعل) داریم. از سوی دیگر،ع(بھ 

 ۲) گزینۀ ۱۰۳

» ترسیده«بھ معنای  ”frightened“داریم، نھ صفت مفعولی » ترسناک«بھ معنای  ”frightening“نیاز بھ صفت فاعلی در جای خالی 
 ).۳). از سوی دیگر، صفت در زبان انگلیسی قبل از اسم بھ کار می رود (رد گزینۀ ۴و  ۱(رد گزینھ ھای 

 ۴) گزینۀ ۱۰۴
 زمان حال کامل داریم. ، نیاز بھ”since the 1990s“با توجھ بھ ساختار قیدی 

 ۱) گزینۀ ۱۰۵
 استفاده کنیم. ”to“باید از حرف اضافۀ  ”turn sb’s attention to sth“با توجھ بھ ساختار 

 ۱) گزینۀ ۱۰۶

انسان بودن اسم . در نتیجھ با توجھ بھ غیر )۳(رد گزینۀ  مفعولی است نھ قید مکان  ”attend“برای فعل  ”the school“ اسم نقش
(بھ  ”attend“نیز اساساً غلط است چرا کھ فعل  ۴گزینۀ استفاده کنیم. ساختار بھ کار رفتھ در  ”whom“نمیتوان از ضمیر موصولی 

 معنای شرکت کردن، حاضر شدن) اصال حرف اضافھ نمی گیرد. 

 ۳) گزینۀ ۱۰۷

یک اسم است در نتیجھ نیاز  mediationند. با توجھ بھ اینکھ دو ساختار ھم جنس و ھم پایھ را بھ ھم وصل می ک ”and“حرف ربط 
 جملھ ھستند. » ۴«و » ۲«، »۱«ھ گزینۀ بھ یک ساختار اسمی در جای خالی داریم. توجھ کنید کھ ھر س

 ۲) گزینۀ ۱۰۸

ھمانند جمالت شرطی نوع اول نیاز بھ زمان آینده ساده   otherwiseبا توجھ بھ قسمت ابتدایی جملھ کھ در زمان حال است، بعد از 
 داریم.

 ۱) گزینۀ ۱۰۹

) می شود و جای فعل کمکی inversionجملھ دچار وارونگی (در ابتدای جملھ قرار می گیرند،  rarelyوقتی کلماتی منفی ساز مانند 
 ھستند.ھر سھ گزینۀ دیگر بھ لحاظ ساختاری کامالً نادرست و فاعل عوض می شود. 

 ۴) گزینۀ ۱۱۰

 استفاده می شود. toاز مصدر با  …,first, secondبعد از اعداد ترتبی مانند 

). از سوی دیگر، چون ۲و  ۱(رد گزینۀ ) است the clockبیاید کھ مرجع آن اسم موصوف () it(در جملھ واره وصفی نباید ضمیری 
 ).۳نیاز بھ ساختار مجھول داریم (رد گزینۀ در این جملھ مفعولی است،   recordبرای فعل   clockنقش 


