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.آيد دار ميingصورت به فعل دوم riskپس از 2يگزينهپاسخ- 76

توانـد   مـي 2؛ پس تنهـا گزينـه       enough صحيح است يا     tooاست؛ بنابراين يا     مصدر آمده  چينپس از نقطه  2يگزينهپاسخ- 77

.درست باشد

يعنـي  » حتمـا «خـواهيم بگـوييم     اوالً، مـي  . اندخورده همه غذا را     حتماها   آن -استهيچ غذايي نمانده  : معني4يگزينهپاسخ- 78

اسـت؛ پـس مـصدر كامـل        در گذشـته رخ داده    » خـوردن «ثانيـاً، طبـق معنـي عمـل         .  نياز داريم  mustبه  گيري منطقي كنيم و لذا      نتيجه

have ppآيد مي.

. تصادف رسيدصحنهترافيك سنگين بود اما آمبوالنس سر وقت به : معني1يگزينهپاسخ- 79

حس) 4طرف) 3تمركز) 2صحنه) 1

.امثبت كردهام ترچهمن در طي سفرم به اروپا همه چيزهايي را كه ديدم در دف: معني4يگزينهپاسخ- 80

كردنثبت) 4كردنمحافظت) 3تأكيدكردن) 2داشتنانتظار) 1

. براي پيشرفت باشدابزاريتواند مديريت خوب مي: معني1يگزينهپاسخ- 81

تكليف) 4مشاهده) 3تصور) 2ابزار) 1

.تر بخورم شكالت كمملزم كنمكنم كه خود را دارم تالش مي: معني3يگزينهپاسخ- 82

دادنانتقال) 4كردنكردن، ملزممنضبط) 3اشتنتاثيرگذ) 2كردنتوصيف) 1

.كننده شد بود اما كمي بعد واقعاً كسلكنندهسرگرمسخنراني او در ابتدا : معني2يگزينهپاسخ- 83

قوي، قدرتمند) 4بخشآرامش) 3كنندهسرگرم) 2مضطرب) 1

.باشيد باور بر اين است كه مقدار خوبي ورزش هر صبح به شما كمك مي كند سالم عموماً: معني1يگزينهپاسخ- 84

طور عاطفيبه) 4طور درخشانبه) 3نرميبه) 2عموماً) 1

.بستگي داردبه هوا .  اميدوارم-بازي مي كني؟  آيا فردا تنيس-: معني4يگزينهپاسخ- 85

بهداشتنبستگي) 4شدنشامل) 3چسبيدن در) 2كردن رويعمل) 1

 در كتـاب بـه   volumeالبتـه چـون     .  بزرگي از اتوبوس شكل گرفت     شبكه يا   حجمدر انگلستان، يك    : معني3 و 2يگزينهپاسخ- 86

.هاستدقتي در طرح گزينهي بي بوده كه البته نشانه2ي است، احتماالً طراح محترم منظورش گزينه آمدهصدامعني حجم يا بلندي 

 نياز  1ي  براي ردكردن گزينه  . شود استفاده مي  whichاز  ) غيرانسان(گردد   برمي 1950هاي  چون به سال  1يگزينهپاسخ- 87

 در بحث زمان است و نـه  at which يا in which يا on whichمعادل whenمثال بايد بدانيد كه .  تخصصي داريدبه معلومات زبان

whichبه تنهايي .

ت شـد بـه جـايي بـا اتوبـوس       آوردنـد، جابـه   دست مي تري اتومبيل شخصي به   اما هرچه افراد بيش   : معني3يگزينهپاسخ- 88

. كاهش مي يافت)تنديبه(

).دنبالشان مي رفت(سوار مي كرد ري مسافران زيادي را سرويس اتوبوس بين شه: معني2يگزينهپاسخ- 89

. به اين طرف1960 راه آهن از دهه خدماتبه دنبال كاهش : ... معني4يگزينهپاسخ- 90
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.اش را نديد كدام درست نيست؟ او هرگز مادر و ناپدري3يگزينهپاسخ- 91

liked bestعبارت به. هاي دريا بودكه جك لندن خيلي به آن عالقمند بود خواندن داستانطبق متن، چيزي3يگزينهپاسخ- 92

. مراجعه فرماييد7در خط 

Oakland متن برگرديدكـه گفتـه بـه    13به خط . كند كه جك لندن در ارميكا وارد مدرسه شد      متن ذكر مي  1يگزينهپاسخ- 93

.برگشت

rest + -less = restless. قرار يعني بيrestlessخيلي معادل دقيقي نيست زيرا 3يگزينهپاسخ- 94

تـا يـك    « را نخوريـد چـون گفتـه         4ي  گول گزينه . رآوردطبق متن جك لندن دانشگاه را ترك كرد تا پول د          1يگزينهپاسخ- 95

». كشف كندمعدن طال

به . آمدحساب نمي پسران اسپارتي احتماالً خواندن و نوشتن بلد نبودند زيرا اين موضوعات خيلي مفيد به             2يگزينهپاسخ- 96

.unsuitable for a soldier متن برگرديد كه نوشته 4 و 3خط 

.هاستگذاري گزينهاالتي جايدادن به چنين سؤراه ساده براي پاسخ4يگزينهپاسخ- 97

).به مدرسه بروند(ها دوست نداشتند دادند زيرا آنكدام غلط است؟ دختران آتني را در خانه تعليم مي3يگزينهپاسخ- 98

ها تنوعي از تجربيات را در تحصيل ها بر يك تحصيل همه جانبه تأكيد داشتند يعني اين كه آن          اين كه آتني  3يگزينهپاسخ- 99

both in the arts and physical skills: راگراف دوم كه گفتهبرگرديد به خط دوم پا. دوست داشتند

گويـد  كه مـي به جمله آخر متن برگرديد و جايي. آموختندآموزان اشعار هومر را در كالس ديكته مي      دانش2يگزينهپاسخ-100

as soon as they were able to write, the teacher would dictate them ….

تحليل

. سؤال درك مطلب10 و cloze سؤال 5 سؤال لغت، 7 سؤال گرامر،3:بنديبودجه

 سـؤال از سـال سـوم كـه كمـي غيرعـادي اسـت و        5دانشگاهي و  سؤال از پيش5. ها خوب استدر بخش گرامر و لغت كيفيت سؤال  

گيـر و  هـاي بعـدي وقـت   تركردن ايـن بخـش زيـرا بخـش    شايد اين تالشي بوده براي ساده. تر باشدمعموال بايد سهم كتاب پيش بيش  

.است دشوار بودهclozeخصوصاً درمورد 

دليل وجود جمالت طوالني و كمي پيچيده و نيز كاربرد چند لغت ناآشنا در همان ابتـدا، دشـوار بـه حـساب     خصوصاً به clozeبخش  

.كمي آزاردهنده است) مثل دو سؤال اول آن( آيد و وجود سؤاالت دو پهلو و غلط مي

تنهـا ايـراد آن نبـود گونـاگوني در نـوع سـؤاالت اسـت        . قبـول اسـت  شده و خوب و قابـل     هاي فعلي طرح  بخش متن، معادل استاندارد   

.  است كه پاسخ آن صريحاً در متن آمده و تنها نياز به ارجاع به متن داردdetail questions سؤال از نوع 4كه در متن اول طوريبه

. از نوع حدس معني لغت ناآشنا است94تنها سؤال 

) 97( است، يك سؤال از نوع مرجع ضـمير  detail question سؤال از نوع 3كه طوريشود بهتري ديده ميمتن دوم تنوع مناسبدر 

.است) 99(و يك سؤال سؤال استنباطي 

.استنشدهسؤال موضوع اصلي كه از زمره سؤاالت بسيار رايج امتحاني است اصالً در اين متون پرسيده
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نقاط قوت و ضعف
 كه تا حدودي به دانش خارج از كتاب وابـسته اسـت، سـؤاالت        87باشد و سؤال    تواند دو پاسخ داشته    كه مي  86 از سؤال    غير

اند و نكات ويژه طرح متـون        سؤاالت مجموعاً از آسان به سخت چيده شده        ،از لحاظ استانداردسازي  . استخوبي طرح شده  آزمون به 

clozeاست و درك مطلب رعايت شده.

»دكتر شهاب اناري«


