
 

1 

 

گلیسی رشته  پاسخنامءه  99 تجربیتشریحی زبان ان
 «.که من فکر کرده بودمطورتمرین آنقدر آسان نبود آن. »4 . گزینه67

 کنیم. هرگاه دو شخص یا دو چیز در داشتن یک صفت برابر باشند، از صفت برابری صفات استفاده می
as + adjective + as 

ای احتماالً مشکالت جسمی و روحی را  ای گفته شده است که فضانوردان بعد از مدت طوالنی م فضایی در مقالهودر مجلءه عل». 2 . گزینه66

 « تجربه خواهند کرد.

 05%و  05%حود   possibilityدلیل وجوود واءه   در این تست به .کنیم استفاده می mayینده از  برای احتمال انجام کاری در زمان حال یا آ

 کنیم.  در جای خالی استفاده می mayاز  است؛ بنابراین

های آمادگی ازدواج برای قبل از عروسی نیاز  ریزند به کال  می  یی که برای ازدواج برنامهها آنکنند  برخی از افراد فکر می. »1 . گزینه67

 « دارند.

 در این تست در جای خالی بعد از فاعل به فعل نیاز داریم. 

 « های سریعی برای کنترل آن برندارد. ها نگران هستند که نرخ تورم دو برابر شود، اگر دولت قدم اقتصاددان. »3 . گزینه67

 صورت حال ساده بیاید.  باید فعل به خالیساده است؛ بنابراین جملءه شرطی نوع اول است و در جای  آیند  ،زمان فعل ifچون قبل از 

 .« باشد می محترمها هم  کل تحصیل آن انداز  ارزش است و به د خواندن تاریخ خیلی بابرای برخی از افرا. »2 . گزینه75

 ( مطلع 4/کننده  ( شرکت3/( محترم 2/شده  ( تأمین1

 « بگیرد.تحویل  را در خانهاز فروشگاه با او تما  گرفته شد و به او گفتند که یک نفر باید سفارش . »1 . گزینه71

 ( دستر 4/( تقاضا 3/( تخفیف 2/( تحویل 1

 « تمام ذهن مسافران هواپیمای در حال سقوط را پر کرد. تر ». 1 . گزینه72

 ( درد4/نظمی ( بی3/( احسا 2/( تر 1

کرد و طوری با او رفتار شد که گویا اصالً آنجا وجود  کس به او توجه نمی چون هیچ ؛شده است نامرئیلیال احسا  کرد که . »3 . گزینه73

 « نداشت.

 ( غیرقابل تغییر 4/( نامرئی 3/( ظالم 2/ادب  ( بی1

 آوری جمع چون نویسنده )شاعر( بیش از دو هزار شعر سروده بود، مدتی طول خواهد کشید تا ناشر اشعار را در یک کتاب. »2 گزینه .74

 « کند.

 ( محاصره 4/( از حفظ خواندن 3/آوری  ( جمع2/( تبادل 1

 « گردد. به یونانی برمی ها آن ریشءهانگلیسی زیادی هستند که  های کلمه». 4 . گزینه70

 ( ریشه 4/( حس3/( مسئله 2/( مورد 1

 « کنند  کلمه یا عبارت است. اطالعات توصیف مجموعءه ،لغتفرهنگ  مدخل». 4 . گزینه77

 ( مدخل4/( راهنما 3/( خطاطی 2/( مخفف 1

 « تواند با آن کار کند. کس در اداره نمی که هیچ طوری به ؛است پیچیدهسیستم کامپیوتری جدید خیلی ». 3 . گزینه76

 ( برجسته 4/( پیچیده 3/( ماهر 2/( جدی 1

 کلوز

کاهش شدید تعداد گیاهان و حیوانوات روی  شاهدمیلیون سال اخیر  755دهد که حداقل پنج دوره طی  ها نشان می تجزیه و تحلیل فسیل

معتقدند کوه طور کلی  چنین تغییراتی بودند. محققان به مسببهای آسمانی و شرایط جوی شدید  یر شهابهای اخ اما در سال ؛بودندزمین 

زند. بوا جمعیتوی  آسیب می دنیای جانورانهای  ها به دیگر بخش موسپیناست. تسلط نوعی از جانداران به نام هو کاهشانسان مقصر این 
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میور  و مور  ،در مرحلوءه ششومانود.   های غیرقابول جایگزین اکوسیستم از بین بردنسرعت در حال  ها به انسان ،نزدیک به شش میلیارد نفر

 تر خواهد بود.  جانوران از مرحلءه پنجم بزر 

 . 1 . گزینه77

  .( دید4/ .( ببین3/ .شد ( دیده می2/.شاهد بودند( 1

 . 2 نهگزی .77

 ( در خطر 4/( دوری کرده 3/( مسبب 2/( ثابت 1

 . 4 ه. گزین75

 ( کاهش 4/ /( توانایی3/( ریشه 2/( عامل 1

 . 1 . گزینه71

 دنیای زندگی( 4/ زندگی دنیا( 3/ا ی( عمر دن2/( دنیای جانوران 1

 . 3 . گزینه72

 ( در حال گسترش4/( نابود کردن 3/( ترک کردن 2/( مولد 1

 1درک مطلب 

کنند  واقعیت و ادبیات بوده است. والدین بور روی  های تعیین همواره از ویژگیدر سرتاسر تاریخ تفاوت بین پیر و جوان )سنت و مدرنیته( 

آورنود. قووانین را آزموون و خطوا  شوند، بر تسلط والدین خود فشار می تر می ها بزر  این بچه که طور ولی همان ؛فرزندان خود تسلط دارند

از این تغییورات و ایجواد قودرت دو طرفوه ناراحوت،  ها آناما والدین ؛ کنند کنند، خودشان برای خود قانون تعیین می کنند، شیطنت می می

چون دنیوای  ؛شوند، مجبور خواهند شد که این تسلط را رها کنند اما وقتی والدین به دوران سالمندی نزدیک می ؛شوند امید می عصبانی و نا

 شان نیست.  مثل دوران جوانی ها آنامروز 

ای قرن بیستم تبدیل شده است و موا در ایون زموان بوه حوالتی  مدرنیته( به یکی از ساختارهای عقیده دعوای بین پیری و جوانی )سنت و

بلکوه  ؛شوود ها دارد بودتر می شود. این بدین معنا نیست که ارتبواط بوین نسول ایم که این توازن تسلط دارد وارد مرحلءه جدیدی می رسیده

 توانیم تصور کنیم.  خواهد کرد که هنوز هم نمی تغییرات آماری در آینده تأثیرات زیادی را ایجاد

 . 1 . گزینه73

 .  ...............شکاف بین پیر و جوان )سنت و مدرنیته(  ،بر طبق متن باال

( در قورن 4/ ( در گذر زمان تغییور کورده اسوت. 3/ ( به نفع سالمندان تغییر کرده است. 2/ ای در زندگی انسان نیست.  ( داستان تازه1

 و یکم گسترش یافته است.  بیست

 . 3 . گزینه74

 .  ...............به همءه موارد زیر مربوط است جز  ،واکنش والدین نسبت به تغییر در تسلط که در پاراگراف اول به آن اشاره شده است

 ( عصبانیت 4/( نگرانی 3/( آشفتگی 2/امیدی  ( نا1

 . 2 . گزینه70

 نزدیک است.  ...............معنای  اول بهدر پاراگراف « کننده ترک»کلمءه 

 ( دنبال کردن 4/( افزایش 3/ /( ترک2/( پس گرفتن 1

 . 4 . گزینه77

 به پاراگراف دوم اشاره دارد؟« البته این بدین معنا نیست»خاطر استفاد  عبارت  یک از موارد زیر به کدام

 تفاهم احتمالی  ( جلوگیری از سوء4/وضوع جدید برای بحث م ( ارائءه3/ ( تکرار ادعای قبلی 2/گیری منطقی  ( نتیجه1

 2درک مطلب 
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کنیم؟ جسم فیزیکی ما در مقابل کامپیوترهایمان قرار دارد، ولی جسوم مجوازی موا  جسم ما کجاست وقتی که در کال  آنالین شرکت می

مخالف هسوتم کوه  Dreyfusمجازی داریم. من با  جایی باشد. ما بدون شک در پشت تلفن هم از این تمایزها بین جسم فیزیکی و شاید هر

 همراه نام و یا اسم ما است.  های ما در کال  آنالین به چون پاسخ ؛کند این جدا بودن ما را ناشنا  می

Dreyfus به بیان  عملی. معتقد است که حضور فیزیکی نداشتن ما به این معنی است که یادگیری ما بیشتر ذهنی خواهد بود نه کاربردی یا

اندیشد که حضور فیزیکی و  انجامد. او می خواهی نمی مهارت  شود و در نهایت به کسب های تئوری انجام می این امر اغلب در سطح ،تر واضح

را تواننود واقعیوت  های ویژه از ملزومات یادگیری واقعی است و فقط در این شرایط اطالعات معنادار خواهند بود و افوراد می انجام فعالیت

تلویزیون، رادیو، نامه و یا ایمیل کسب علم   پس اگر این موضوع حقیقت دارد، افراد چگونه با کتاب، روزنامه، ؛شکل معناداری درک کنند به

 کنند؟ آیا اهمیت انتقال محتوا از روش انتقال آن بیشتر نیست؟  می

 . 2 . گزینه76

 های مجازی است؟  یک از موارد زیر بر طبق نظر نویسنده در مورد کال کدام

( تنهوا بورای تودریس 3/ انود.  ( ابزار مفیدی برای تودریس و یادگیری2/ شود.  های آموزشی به رسمیت شناخته نمی گاه در محیط ( هیچ1

 های حضوری شود.  تواند جایگزین کال  آید که می ( زمانی می4/ های تئوری.  نه ایده ،های کاربردی مفیدند مهارت

 . 4 . گزینه77

 .  ...............در متن اشاره دارد به « این امر»بارت ع

 ( یادگیری 4/( کال  آنالین 3/( حضور فیزیکی 2/( یادگیری ذهنی 1

 . 1 . گزینه77

 چرا در پایان متن نویسنده به کتاب، روزنامه، تلویزیون، رادیو، نامه یا ایمیل اشاره کرد؟

/ ناپوذیر  ( بگوید که پیشرفت فناوری اجتناب3/ های مختلف یادگیری اشاره کند.  ( تا به شیوه2/ را زیر سؤال ببرد.  Dreyfus( تا ادعای 1

 ست. 

 ( تا به خواننده یادآور شود که افراد مختلف تمایالت یادگیری گوناگونی دارند. 4

 . 3 . گزینه155

 یک از سؤاالت زیر اطالعات کافی در متن وجود دارد؟ در کدام

( چرا حین صحبت پشت تلفن بین جسم فیزیکی و مجازی 2/  های حضوری های کاربردی قابل یادگیری از طریق کال  ( بعضی از مهارت1

چرا نویسنده معتقود ( 4/  کند؟ کی و مجازی ما را ناشنا  نمی( چرا نویسنده معتقد است که تمایز بین جسم فیزی3/ شویم؟ تمایز قائل می

 تر است؟ آن مهمانتقال   محتوا از روش است که انتقال

 


