
۱۳۹۹کنکور منحصرا زبان (نظام جدید) سال  ترتیب اجزاپاسخ تشریحی بخش   

 تحلیلگر : رحمت هللا استیری

 مسوول درس زبان انگلیسی کانون فرھنگی آموزش

۹۲دکتری آموزش زبان انگلیسی سال  ۳۳رتبھ    

 

۳) گزینۀ ۱۲۶  

 ).۱ۀ گزین) می آیند ( رد ..,be, get, becomeدر انگیسی صفات بعد از افعال اسنادی (

 )۲برای بیان ھدف از انجام کاری در این جملھ کامالً اشتباه است (رد گزینۀ » تا«بھ معنای  so thatبھ کارگیری 

 ).۴استفاده کنیم (رد گزینۀ  toباید از مصدر با  tooبعد از صفت تشدید کنندۀ 

ی جملھ قرار بگیرد کھ در این صورت جملھ دچار وارونگی بھ ھمراه قید یا صفت می تواند در ابتدا soصفت تشدید کنتدۀ توجھ کنید کھ 
)inversion ۳«و فاعل عوض می شود. دقت کنید کھ در گزینۀ ) می شود  جای فعل کمکی «were  قبل از فاعل “the plans” آمده

 است.

۴) گزینۀ ۱۲۷  

قیدی ابتدای جملھ (قبل از کاما) و ادامۀ جملھ و ارتباط معنایی درستی بین بند (آویزان) است  dangledساختار جملھ در گزینۀ اول 
 ).۱وجود ندارد (رد گزینۀ 

 ).۲بھ شدت بھ لحاظ گرامری آشفتھ و نادرست است (رد گزینۀ  ۲جملھ در گزینۀ 

 ).۳و گرامری نادرست است (رد گزینۀ در این جملھ بھ لحاظ معنایی  withبھ کارگیری حرف اضافۀ 

 بیان شده است. ”when“عمل در گذشتھ با کمک حرف ربط  ۲ھمزمانی  ۴توجھ کنید کھ در گزینۀ 

۱) گزینۀ ۱۲۸  

 ).۲نادرست می کند (رد گزینۀ کامالً بی معناست و جملھ را بھ لحاظ گرامری  ۲در گزینۀ  deepبعد از   isاستفاده از

). توجھ ۴و  ۳نیاز بھ جملھ واره وصفی داریم تا مفھوم "کھ" منتقل شود (رد گزینھ ھای  brainبرای داشتن جملھ ای معنا دار بعد از 
 و در اصل بھ صورت : استکوتاه شده  »۱«بھ کار رفتھ در گزینۀ کنید کھ جملھ وارۀ 

An area deep in the left frontal half of the brain which is used to process … 
 را بدون ھیچ مشکلی حذف کرد.   which is در این حالت می تواند 

۱) گزینۀ ۱۲۹  

 ).۲نقش فاعلی داشتھ باشد (رد گزینۀ  applyنمی تواند برای فعل  solutionاسم 

 ).۳در وسط جملھ کامالً نادرست است (رد گزینۀ  toبھ شکل ساده و بدون  beفعل بھ کارگیری 

کامالً اشتباه است. در جملھ واره نباید ضمیری بیاید کھ مرجع آن اسم قبل  ۴در جملھ وارۀ موجود در گزینۀ  ”it“بھ کارگیری ضمیر 
 ) ۴از ضمیر موصولی است (رد گزینۀ 

۱) گزینۀ ۱۳۰  

 ). ۳و  ۲داریم (رد گزینھ ھای  toنیاز بھ مصدر با  wantبعد از 
  .)۴(رد گزینۀ  ساً در این جملھ مقایسھ ای صورت نمی گیردکامالً نادرست است، چرا کھ اسا  thanاستفاده از کلمۀ 


