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گلیسی رشته ریاضی  پاسخنامءه  99تشریحی زبان ان
درباارءه سازماندهی مطالب و یاا   گذاری درست دربارءه تصحیح اشتباهات، یا نشانه در نوشتن آزاد، نباید نگران امال» .3 گزینه.67

 « کلمات دقیق باشید. پیدا کردن

 رود.  دار به کار می ingشکل  از حروف اضافه، فعل بهبعد 

 «شب دزدی از رستورانمان یادمان رفت در را قفل کنیم. منجرالد و . »1 .گزینه77

 عل جمله تطابق ندارد. اضمایر تأکیدی با ف «۴»و  «3»و  «۲»های  در گزینه

ها را در جاایی  مدت پنج ساعت برای پیدا کردن کوهنوردان تالش کردند تا در نهایت آن های نجات، به هیلکوپتر. »۴ .گزینه77

  هرگاه دو کار در زمان گذشته انجام شده باشد، آن کاری که زودتر رخ داده است با گذشتءه کامل« ه پیدا کردند.دورافتاد

(had + ppمی )  در زمان گذشته زودتر رخ داده است؛ بنابراین آن را با گذشتءه کامل« جو کردن منطقه و جست»آید. در این تست 

سااده  رخ داده است که کار اول با گذشاتءه« جو کردن منطقه و جست»گذشته قبل از در زمان « پیدا شدن»کنیم و کار  بیان می

 آید.  می

 « کردم. مردی بخشنده نیست. اگر من رئیس شرکت بودم به خیریه هم کمک می ،رئیس شرکت ،آقای تامسون. »۲ .گزینه77

 کنیم.  استفاده می wereهمواره از  ifبعد از  type IIدر شرطی 

 « کنیم. خود افتخار می میراثما مردم باستانی هستیم که به » .۴ .گزینه78

 ( میراث ۴/( قاره 3/( ترکیب۲/( نسل 1

 « زد. که معلم دربارءه مطالب امتحان بزرگ بعدی حرف می داشتند، زمانی ای ویژهها توجه  بچه. »1 .گزینه71

 ( خرسند۴/( خواهان 3/( محبوب ۲/( ویژه 1

 « انداز من خدشه وارد کرد. تعمیر اتومبیل به پس هزینءه غیرقابل انتظارپرداختن . »۴ .گزینه7۲

 قابل انتظار  ( غیر۴/( بدون دقت 3/  ً( قطعا۲/( ایمن 1

محیطای  از خساارات زیسات جلاوگیریها هم باید بارای  از نظر من همه باید به طبیعت احترام بگذاریم و دولت. »۲ گزینه.73

  «کوشش کنند.

 ( تبدیل ۴/( حفاظت 3/( جلوگیری ۲/( مورد نیاز1

گارفتن اختصااب بدهاد و هماءه آب دا  را قبال از دیگاران   ای را به دوش هنری عادت دارد که زمان طوالنی. »3 گزینه.7۴

 .« استفاده نماید

 ( خاموش کردن ۴/( استفاده کردن 3/( فوت کردن ۲/افتادن( پایین 1

 « های او محل را ترک کردند. ها در بین حرف بود و بسیاری از آن نامفهومسخنرانی او برای حضار ». ۴ گزینه.78

 ( نامفهوم ۴/زبانی  ( تک3/شمار  ( بی۲/( قدیمی 1

  «باشند. فعالکه اجازه دارند  گیرند زمانی آموزانی هستند که بهتر یاد می دانش ،یادگیران عملی. »3گزینه .78

 ( اجتماعی ۴/( فعال 3/( عاطفی ۲/( خوشحال 1

 « حرف مرا نفهمیدید، منظور من این است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید. منظور، ظاهرًا نه نه. »1 گزینه.77

 ( نصیحت ۴/( مسئله 3/( موضوع ۲/( منظور 1

 کلوز
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کاه  متکای اسات. زمانی توسعءه ایان عضاوهای بشری به  انگیزترین عجایب طبیعت است و میزان باالیی از پیشرفت چشم انسان از شگفت

طور عمده برای کار کردن در فضای باز و زندگی  چشمان انسان به ،پذیر را به وجود آورد بار این سازوکار پیچیده و تطبیق طبیعت برای اولین

د. گاهی اوقات ها اغلب تحت فشار هستن چشم ،ای امروزی و نورهای غیرطبیعیه های حاصل از زندگی  . با توجه به استرسشدند استفاده می

در زندگی پیشرفته محافظت کنیم. این مورد هام حقیقات  شان اجرای وظیفهها برای  که از چشم باشد تا زمانی کمک طبیعت هم کافی نمی

ن حین به یابند و در ای ایم. مشکالت بینایی با باال رفتن سن افزایش می داده افزایشدارد که امید به زندگی را دو برابر بیشتر از جوامع قدیم 

 بیشتری نیاز دارند.  مراقبت

 . 4 گزینه.88

 ( توسعءه این عضو ۴/( توسعه دادن این عضو3/ شود.  ( این عضو توسعه داده می۲/یابد.  ( این عضو توسعه می1

 . 3 گزینه.89

 شوند.  ( استفاده می۴/شدند.  ( استفاده می3/ .کردیم ( ما استفاده می۲/( استفاده شده 1

 .1 گزینه.99

 ( دریافت ۴/( شناسایی 3/( بهبود ۲/( اجرای وظیفه 1

 . 1 گزینه.91

 مرتب کردن ( ۴/ذخیره کردن ( 3/( جایگزین کردن ۲/( افزایش دادن 1

 . 9 گزینه.99

 ( اعتیاد ۴/( فضا 3/( مراقبت ۲/( مهارت 1

 1درک مطلب 

انساان را تشاخیب بدهاد و ایان بااور  حالات چهارءهنوعی از پرنده وجود دارد که به کبوتر شهرت دارد و یاد گرفته است که 

های عصابی پیچیاده بارای انجاام کارهاای مختلا   برخالف عقاید قدیم است که بر طبق آن تنهاا انساان را دارنادءه سیساتم

عصبانیت، تعجب و تنفر به هشت کباوتر تعلایم داده شاد.  تصاویر اشخاب با حالت خوشحالی، ،دانستند. در پژوهشی جدید می

های  توانستند تا این حس ها همچنین می . آنبگیرندهای چهره را یاد  های بین این حالت گان توانستند توانایی تشخیب تفاوتپرند

نیست که کبوترها معنای این حاالت چهره معنا  های باال به این چهره را در تصاویر افراد ناآشنا تشخیب دهند. البته نتیجءه حرف

 فهمند.  را می

های  حالت تواند سیستم عصبی مخصوب می ،های چهره در روابط انسانی دلیل اهمیت حالت نشناسان معتقدند که بهبعضی از روا

هاای چهاره و  ولی کبوترها خالف این ایده را اثبات کردناد. در حقیقات تواناایی تشاخیب حالت ؛ددقیق چهره را تشخیب ده

 کبوترها آموخته شود. در آزمایشی کاه چنادین ساال قبال انجاام شاد،شیوءه احساسات در ذات نوزادان قرار ندارد و شاید به 

 کنند.  بندی می ها دسته مشخب شد که کبوترها تصاویر اشیا را درست مانند انسان

 . 3 گزینه.73

 موضوع متن چیست؟

( ۴/ خیب( حالات چهارءه انساان( شناختن )تش3/ بدنی در روابط انسان   ( اهمیت حرکت۲/ ها و کبوترها  های ارتباط بین انسان ( تفاوت1

 تواند نشان بدهد.  احساساتی که صورت ما می

 . ۲ گزینه .7۴

 . ............... های چهره را تشخیب بدهند   توانند حالت گوید که حیوانات هم می متن می
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نه  ،ده درست استش پرندگان آموزش داده( تنها در مورد ۲/ کنند.  های چهره را درک می ها معنای حالت دهندءه این است که آن ( نشان1

 ( باوری قدیمی است. ۴/ شود اشتباه شود.  ( می3/ ه. پرندگان آموزش ندید

 . 1 .گزینه78

ذاتی است )پاراگراف  ،های چهره و احساسات  کنندءه دیدگاه نویسنده در مورد این ایده است که تشخیب حالت های زیر بیان یک از واژه کدام

 دوم(؟

 ( خرسند ۴/( متعجب 3/( ترسیده ۲/مئن ( نامط1

 . ۲ . گزینه78

 گردد.  ............... برمی عبارت این ایده در پاراگراف دوم به ایدءه

های چهاره در رواباط انساانی   ( شناختن حالت3/ ( صحبت روانشناسان پاراگراف دوم ۲/ توانند چیزهای جدید یاد بگیرند.  ( کبوترها می1

 های چهره و احساسات لزوماً ذاتی نیست.  شناختن حالت (۴/ اهمیت دارد. 

 2درک مطلب 

هاای  های پیشرفته، مشکل اصلی طراحی مقیاس است. برای داشتن فضای کافی در زمین برای حرکات جت برای بیشتر فرودگاه

ز دیگری را تسهیل کنند. اغلب بزرگ و این بین باید راحتی و حرکت مسافران در زمان پرواز، ورود و انتقال از یک پرواز به پروا

 کنند.  های فرودگاهی از چهار رویکرد استفاده می های پایانه طرح

شوند که در کنار ساختمان پارک شده است. این طرح  ساختمان صاف یا منحنی است. مسافران سوار هواپیما می ،در طرح خطی

 کمی برای پروازهای خود احتیاج دارند. های کوچکی است که در یک زمان به فضای  پاسخگوی احتیاج فرودگاه

کند تا هواپیماهاای زیاادی  شوند. این طرح کمک می ها رد می هایی از بین ساختمان راهروهای باریک و یا ستون ،ستونیدر طرح 

 دهد.  روی مسافران را افزایش می ولی مساحت پیاده ؛ها پارک شوند در کنار ساختمان

شاوند. مساافران باا  ساوار هواپیماا می ،های کوچکی که از پایانءه اصلی جادا اسات طریق پایانه مسافران از ،ای در طرح ماهواره

 شود.  این عمل با راهروهای زیرزمینی که به پله برقی مجهز هستند انجام می .رسند ای به ماهواره می قطارهای سفینه

 . ۲ . گزینه77

 بد. یا ادامه می ...............ث بح این متن احتماالً با

ها و معایب  ( مزیت۴/( دالیلی که چرا طراحی فرودگاه مهم است.3/ ( رویکرد دیگر برای طراحی فرودگاه ۲/شده  ( بهترین فرودگاه طراحی1

 طراحی هر فرودگاه 

 . ۴ . گزینه77

 مناسب است.  ...............های  طرح خطی برای فرودگاه ،طبق متن

دهند که در اسرع وقت سوار هواپیما شوند.  ( مسافرانی که ترجیح می3/ کند.  ( که پرواز داخلی را پیشنهاد می۲ /( با هواپیماهای کوچک 1

 زمان فراهم کند.  طور هم ( که بتواند خدماتی را برای هواپیماهای محدودی به۴/ 

 . 1 گزینه.77

 یک از موارد زیر در متن تعری  شده است؟ کدام

 (۴( راهروها )پاراگراف ۴/ (۲( سوار شدن )پاراگراف 3/ (۴ها )پاراگراف  ( پایانه۲ / (1( مقیاس )پاراگراف 1

 . ۴ گزینه .188

 کنند؟  در کدام طرح زیر مسافران برای سوار شدن هواپیما از اتوبوس و پله استفاده می

 کدام  ( هیچ۴/ای  ( ماهواره3/( ستونی ۲/( خطی 1


