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»شهاب اناريدكتر «»تشريحي زبان انگليسيپاسخ «

.ايم شروع به انجام اين تمرين كرديم، ده مورد را تمام كردهكهاز وقتي ما :معني2يگزينهپاسخ- 76

تواند نشانه  ميhave completed) ماضي نقلي(البته در اين سؤال وجود فعل حال كامل . سؤال كلمه ربط براساس معني پاسخ داده مي شود

. باشدsinceاي خوبي بر

، آيا)orبا (چه ... چه ) 4كافي) 3كه، چونازوقتي) 2وقتي كه) 1

اي مشغول  برادرم تصميم گرفت در كارخانهكهدرحالي من تصميم گرفتم كسب و كار خودم را شروع كنم :معني1يگزينهپاسخ- 77

.كار شودبه

كهبراي اين) 4كهتا اين) 3كه) 2كهدرحالي) 1

.را دورانداخته استكسي حتماً آن. امروز را پيدا كنميم روزنامهتوان من نمي:معني3يگزينهپاسخ- 78

.شود استفاده ميmust have ppگيري منطقي به انجام كاري در گذشته از فرمول براي نتيجه

.بايد دور بيندازد) 2.اندازدحتماً دور مي) 1

.انداخت ولي نينداختبايد دور مي) 4.استحتماً دور انداخته) 3

. در آن اتاق يك ميز آنتيك بودمبلماني زيباي  تنها قطعه:معني4يگزينهپاسخ- 79

مبلمان) 4تأثير ذهني) 3گرافيك) 2جبه، گوشته) 1

.شودمنتقل ميرسد كه دارد ماه آينده به دفتر توكيوي ما  جان به نظر خوشحال نمي:معني3يگزينهپاسخ- 80

دادناختصاص) 4شدنمنتقل) 3كردناستخدام) 2شدنملحق) 1

.to با 3ي  و گزينهjoin an officeآيد  بدون حرف اضافه مي1ي  كنيد كه گزينهتوجه

. كتاب و مجالت من در مقايسه با مجموعه يك كتابخانه هيچ استمجموعه:معني1يگزينهپاسخ- 81

اجرا) 4مشاركت) 3توليد) 2مجموعه) 1

. تا بتواند ضد آب باشداستفراوري شدهآرامي  اين پارچه به:معني2يگزينهپاسخ- 82

كردنبينيپيش) 4كردنتحقيق) 3كردنفراوري) 2كردنرها) 1

.كنند فراهم ميعاطفي اغلب مادرها هستند كه براي خانواده حمايت :معني4يگزينهپاسخ- 83

عاطفي) 4نگران) 3طبيعي) 2خفيف، معتدل) 1

نش قـرار  است، مورد سرزخانمان نداده به نيازهاي افراد بي    درست و مناسبي   دولت به خاطر اين كه پاسخ        :معني1يگزينهپاسخ- 84

.استگرفته

آوريطور شگفتبه) 4طور مصنوعيبه) 3راحتيبه) 2طور درست و مناسببه) 1

.برساند كالس ي به بقيهخود راها غايب بود، برايش دشوار بود كه  كالسز چون او يك ماه ا:معني2يگزينهپاسخ- 85

آوردنپايين) 4بيدارشدن) 3خود را رساندن به) 2برداشتن) 1

:معني كلوز

هايي كه روي زمين اساسي از زندگي و جهان كه اولين انسانايده هايفلسفه بدوي به .غت فلسفه تصور مي شود كه از زبان التين آمده است         ل

شما شايد . تر هزاران سال پيش يا حتي بيششايداين قضيه مربوط به خيلي وقت پيش است، . ها را داشتند، مربوط استزندگي مي كردند آن
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.كردندكار مي افكاري داشتند يا چهچهبسيار دورهاي دانيم كه مردمان در گذشتهطور مي ما چهرسيداز خود بپ

4يگزينهپاسخ- 86

2يگزينهپاسخ- 87

3يگزينهپاسخ- 88

1يگزينهپاسخ- 89

 هم معني هستند و نبايد با هم بيايند ولي خوب است بدانيد كه عبارت distantو  far ممكن است فكر كنيد كه 3يگزينهپاسخ- 90

far distant future / past درواقع حالت مؤكد distant future/past البته توجه كنيد كه .  گذشته بسيار دور اشاره دارد/  است و به آينده

.شوند در انگليسي وجود دارد نوشته مينيزصورت سرهم  بهaway و far يعني وقتي faraway pastتركيب 

معني متن اول

 لغت را بـشناسند و  30ها ممكن است حدود     بچه ماهگيهجدهدر حدود   . دهدها رخ مي  تغييراتي اساسي در اوايل كودكي در زبان بچه       

ها به اند كه از واژهاين توانايي نشان مي دهد كه كودكان فراگرفته      .  به زبان آورند   »تربيش« يا   »هاپو« واحد، يك كلمه را مثل       توانند در آنِ  مي

 لغت 70ها به حدود  يك ماه، دايره واژگان بچهطي حدوداًسپس در  . ها هستند  اشيا، اعمال و انسان    يعنوان نمادهايي استفاده كنند كه نماينده     

 كـودكي در شـش      يوقتـي دوران اوليـه    . »مامان بيا « و   »اونجا هاپو «مثل  ايكنند به ساختن جمالت دو كلمه     ها آغاز مي  شود و آن  دوبرابر مي 

.گويند و صحيح سخن ميشناسند و با جمالتي طوالني هزار لغت را مي14 تا 8شود، كودكان بين سالگي تمام مي

بينند، آغـاز  بر چيزهايي كه ميها عالوهسالگي بچهدر چهار.  و برشان است جهان مرئي و دوريها درباره  بچه يكلمات و جمالت اوليه   

چنين ها همآن.  كنند گذشته و آينده هم صحبت ميي درباره،بر زمان حالتوانند ببينند و عالوه چيزهايي كه نمييگفتن دربارهكنند به سخنمي

.كنند مي نيزبافيپردازي و داستاناست، خيال اتفاقاتي كه هرگز رخ ندادهيدرباره

 چيـزي كـه بايـد بگوينـد تـا           يهاي پيچيده را بيان كنند و درباره      شوند كه ايده  شود، تواناتر مي  ها سنشان زيادتر مي   طوركه بچه همين

گيرند كه ها فراميآن. شوند كه كالمشان را براي افراد گوناگون تنظيم نمايند چنين ماهرتر مي  كودكان هم .  را برساند، قضاوت كنند    منظورشان

.گويند سخن مي»هامثل بچه«ها با نوزادان آن. تر صحبت كنندتر و با دوستانشان غيررسميتر و بااحترامبا بزرگساالن رسمي

مـثالً . اصلي يك متن توجه كنيد كه گزينه انتخابي شما بيش از حـد كلـي يـا جزيـي نباشـد             در انتخاب موضوع    1يگزينهپاسخ- 91

 توسط »  يادگيري لغاتيشيوه« اي انحرافي است زيرا درباره  هم گزينه3يگزينه). جزيي( فقط درباره بخشي از پاراگراف آخر است 4يگزينه

.بچه ها صحبتي به ميان نيامده است

. اشاره دارد1ي به گزينهجا مشخصاًدر بيان موضوع كلي متن نبايد ناديده گرفت كه اينرا  متن البته نقش جمله اول

.استاي در متن صحبت شده جمالت دوكلمهيجا كه دربارهبايد برگرديد به آن2يگزينهپاسخ- 92

2يگزينهپاسخ- 93

هامحتواي كالم بچه1يگزينهپاسخ- 94

واقـع  در. »خاطـب خـود تغييـر دهنـد       توانند فرم زباني خود را براساس م      مي«ها  شود كه بچه  از متن استنباط مي   3يگزينهپاسخ- 95

. كنندتر صحبت ميتر و با دوستان خودمانيترها رسمياش به اين است كه با بزرگاشاره
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:معني متن دوم

دانيم كـه همـه خـواب       امروزه اين را مي   . توان به عنوان قطاري از افكار و تخيالت در حين خوابيدن تعريف كرد            را مي ) ديدن(خواب  

دهد كه دو نوع خـواب وجـود        هاي الكتريك مغز در حين خواب نشان مي       ثبت فعاليت . انداين كار را كرده    اگر يادشان نيايد كه      بينند حتي مي

تر، كه به دليـل     اما اگر از نوع سبك    . اندندرت ممكن است يادشان باشد كه خواب ديده       ها به تر بيدار كنيم، آن   اگر افراد را از نوع عميق     . دارد

.آورندياد ميها تقريباً هميشه رويايي را بهشود، بيدار شوند، آنمي ناميدهREM چشم كه همراه اين نوع خواب است، خواب حركات سريع

كسي كه هفت و نيم ساعت  .  مي گذراند، فرد بزرگسال حدود يك ششم آن را         REMنوزاد حدودا نيمي از زمان خوابش را به خواب          

رود، اما وقتي فرد مصرفشان را ميهاي خواب ازبين توسط قرصREMخواب . كندديدن ميؤياش را صرف رخوابد معموال يك و نيم ساعتمي

چنـين در تمـام انـواع     همREMخواب . كندچه را از دست داده، جبران ميبيند، انگار كه دارد آنطور دائمي خواب ميكند، تقريبا به قطع مي 

.اند، وجود داردعه شدهحال مطالحيوانات و پستانداراني كه تابه

اما . ها ايفا كندتر از جمله انساندهد كه خواب بايد نقش مهم بيولوژيكي در تمام جانوران عالي خواب نشان مي   يها درباره اين واقعيت 

 اگر از خواب محروم     گذرانيم و اگرچه ما حدودا يك سوم عمرمان را به خواب مي         . ي اين كه اين نقش چيست توافق ندارند       دانشمندان درباره 

 مختلفـي   هـاي تئـوري بنابراين عجيـب نيـست كـه        . قدر بخوابيم داند چرا ما بايد اين    كس دقيقاً نمي  شويم، هيچ شويم، سريعاً گيج و مريض مي     

. خواب وجود دارديدرباره

4يگزينهپاسخ- 96

.»بعيد است خوابش را به ياد بياورد«ترش بيدار كنيم، اگر كسي را در بين خواب عميق3يگزينهپاسخ- 97

.»كندخواب با سن تغيير مي«شده است كه متن ذكردر 1يگزينهپاسخ- 98

:تندس غلط ه4 و هم 1هاي نادرست را پرسيده كه هم  گزينه4 و 41 و 1يگزينهپاسخ- 99

.ت همان خواب سبك نيسREMخواب : 1ي گزينه

.استها همين االن هم مشخص شدهنقش بيلوژيك خواب در انسان: 4يگزينه

.كندصحبت مي»  نقش خوابيهايي دربارهتئوري«د احتماال درباره آيپاراگرافي كه به دنبال اين متن مي4يگزينهپاسخ-100

شهاب اناريدكتر 


