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 پاسخنامه:
 

 باران دریافت مي کنند در حالي که بقیه هیچ باراني ندارند. ،برخي نقاط دنیا انبوه 2. گزینه 67

 استفاده مي کنیم. while/whereasبرای نمایش تضاد مستقیم یا به عبارت دیگر مقایسه ویژگیهای متفاوت دو نفر یا دو چیز از 

 صحیح است. 3گزینه  enoughو  soاربردی کبا توجه به فرمولهای  3. گزینه 66

بعد از جای خالي دوم ناانه  time. ثانیا، وجود suchبیاید و نه  soبعد از جای خالي که یک قید استت ناان مي دهد باید  suddenlyاولا، وجود 

 .veryاست و نه  enoughکاربرد 

 عبارت توصیفي وجه مجهول 1گزینه  .67

 کتابي که در واقع پارسال چاپ شده توجه زیادی را به خود جذب کرده است.

است. پس نقطه چین جای  has attractedدقت کنید که جای خالي جای فعل اصتیي جمیه نیست چون جمیه فعل اصیي در ادامه دارد که همان 

 را توصیف مي کند. bookقبل از خود یعني صفت )یا همان عبارت توصیفي( است که اسم 

 شیرین تمام امتحاناتش را با نمره خوب پاس کرد. حتما در طي سال تحصییي خوب درس خوانده است. 4. گزینه 67

کار مي رود و برای نتیجه گیری به  mustدر کنار مدال استفاده شود. ثانیا،  have ppاولا، چون اشتاره جمیه به زمان گذشتته است باید از ساختار 

 معنایش این است: باید درس مي خواند ولي نخواند. shouldبه معني حتما، لابد است در حالي که جمیه با 

 اگر بخواهم کامیا با شما صادق باشم، فکر نمي کنم پسر شما در این رشته تحصییي موفق باشد. 1. گزینه 78

 ( منطقي4( نگران 3( خصوصي 2( صادق 1

 داشت در حالي که رادیو روشن است کار کند و مي گفت حواسش را پرت نمي کند. دوست 2. گزینه 71

 ( مانع شدن4( جدا کردن 3( حواس پرت کردن 2( تماس برقرار کردن 1

 حتي در این برهه تکنولوژیهای پیارفته، فعالیتهایي مثل ماهیگیری و شکار هنوز هم به طور مستمر محبوب هستند. 4. گزینه 72

 ( مستمرا4( به طور فیزیکي 3( قبیا 2بي فایده ای ( به طور 1

 خییي از کار برای آقای جیالي خوشحالم چون درآمد خوبي دارم. ایاان کارفرمای خوبي هستند. 3. گزینه 73

 ( شاگرد4( کارفرما 3( شریک 2( برنده 1

 خوشبختانه مردم از اهمیت ورزش بیاتر آگاهتر شده اند. 3. گزینه 74

 ( نگران از4( آگاه از 3( شرمنده از 2( برتر 1

 چون باران شدیدی مي آمد ترافیک خییي سنگین بود و ما در نتیجه دو ساعت دیر به مقصد رسیدیم. 1. گزینه 78

 ( کاوش4( موقعیت 3( انتظار 2( مقصد 1

 م کسي خانه نیست.همه چراغها خاموش بود و اتومبیل جیوی گاراژ نبود. بنابراین فرض کردی 2. گزینه 77

 ( پاتیباني کردن4( ارزیابي کردن 3( فرض کردن 2( محاسبه کردن 1

 هوا خییي گرم بود بنابراین بچه ها لباساان را در آوردند و در رودخانه پردیند تا شنا کنند. 4. گزینه 76

 ( در آوردن4( روشن کردن 3( برداشتن 2( جستجو کردن 1
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 آزمون مطابق انتظار  سطح دشواري کلی

 

 سوال از پیش مباحث  تادید کننده ها، کیمه ربط ، عبارت توصیفي  و مدالها 4هر   -سطح عادی و قابل پیش بیني  –سوال  4: گرامر

 سوال خارج از کتاب 1سوال از سوم و  3پیش و سوال از  4 –سطح عادی و قابل پیش بیني  –سوال  7: واژگان

  که جوابش  68سوالassume لغتی خارج از کتابهای درسی است که البته با رد سایر گزینه ها می شد به  ؛)گمان کردن( است

 جواب رسید.

 سوال از لغت2 سوال از گرامر و  3 –سطح عادی و معمول  –سوال  8: کلوز

  بود. 49مشخصه کنکور افزایش سواالت گرامر در کلوز 

 ها و نوع و بودجه بندی سوالات درک مطیب تقریبا مطابق انتظار بود.نآ:  سطح سختي متنها

  به طور کلی کوتاهتر از قبل شده بود. 49متنهای کنکور 

  :2سوال معنی لغت:    3سوال استنباطی:    1سوال موضوع اصلی:  2سواالت صریح 

  

 را در سطح سال قبل ارزیابی می کنم. در کل آزمون زبان عمومی 

 موفق باشید!

 دکتر شهاب اناری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49کارگاه درک مطلب دکتر اناري در تهران و شهرهاي دیگر نیمه اول بهمن ماه 

 درک مطلب را ضربه فنی کنید!

 www.shahabanari.comاطلاعات بیشتر در سایت 

 بایتان جا نمانید!از رق

 

http://www.shahabanari.com/

