پاسخ تشریحی آزمون زبان عمومی چهارشنبه عصر (سراسری  -سال )9313
کد دفترچه207 C :
با سالم به همه شما داوطلبان عزیز ،خسته نباشید
بخش زبان عمومی این آزمون ،معقول و مناسب بود که اگر داوطلبی ،مطالعه صحیح کرده بود ،می توانست براحتی نتیجه ای در
خور توجه از بخش عم ومی بدست آورد .همانگونه هم که در کالسها برای دانشجویان توضیح داده ام ،بسیاری از واژگان این آزمون،
در آزمونهای سالهای قبل نیز وجود داشتند که تأکید اینجانب در مطالعه و تمرین روی واژگانی که در انتهای کتاب همراه با
آزمونهایشان برایتان جمع آوری کرده ام (مجموعه واژگان آزمونهای ارشد سالهای گذشته) بی دلیل نبود .البته همواره واژگان
جدیدی نیز در آزمونهای ارشد استفاده شده اند که در هیچیک از کتابهای مرجع واژگان وجود ندارند ،اینها هم جای نگرانی نیستند
زیرا اگر شما درست کار کرده باشید و آنها را ندانید ،دیگران هم نمی دان ند ،شرایط برای همه یکسان است و موضوع اصلی ،گرفتن
نمره  011نیست ،بلکه باالتر بودن از رقباست.
در گرامر هم همانگونه که پیش بینی کرده بودم ،بیشترین سئواالت از فصلهای زمانهای افعال ،ضمایر موصولی و صفتها و قیدها
آمده بودند ،البته امسال یک سئوال هم از مبحث وارونگ ی ها ارائه شده بود که جزو مباحث بسیار آسان گرامر محسوب می شود و
این موضوع در کالس برای دانشجویان عزیز توضیح داده شده است (فصل  4کتاب).
کلیدی که در پیش روی شما قرار دارد ،بررسی اینجانب و نظرات من در مورد سئواالت آزمون است .این را باید یادآوری کنم که
همیشه ا ین احتمال وجود دارد که برخی از گزینه هایی که بعداً توسط سازمان ارائه می شوند با بررسی های اولیه تطابق نداشته
باشند ،ولی به هر روی ،تالش من این بوده است که این کلیدها و توضیحات ،کمترین خطا و بیشترین مطابقت را با کلید نهایی
داشته باشند.
در نهایت آرزوی بهترین نتایج را برای شما دارم و امیدوارم روی صندلی دانشگاهی که دوست دارید بنشینید.
امیدوار و پر تالش باشید
بابک رستمی قراگزلو
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بخش  : Aلغت
روش کار :شماره ( )3( ،)2( ،)9یا ( )4را که به بهترین شکل جمله مربوطه را کامل می نماید انتخاب نمایید .سپس گزینه خود را در
پاسخنامه خود عالمت بزنید.
 -9پدر تِد به نظر غیرعادی می آید؛ دیده شده است که او مکرراً به حالتی خالف عرف رفتار می نماید.
گزینه شماره ( )4صحیح است.
 )0مشتاق ،هوادار

 )4زبردست ،ماهر

 )4خالف عرف ،غیر معمولی

 )9با دوام ،پر طاقت

 -2پیدایش تفکر علمی این عقیده را بنا نهاده است که دانش باید پیشرفت نماید و فقط از طریق پژوهش می تواند این اتفاق
برایش بیفتد.
گزینه شماره ( )4صحیح است.
 )0مصنوع ،محصول مصنوعی

 )4پیدایش ،ظهور

 )9اشتباه سهوی ،سهو ،از نظر افتادگی

 )4شهرت ،آوازه

 -3پُل از این واقعیت که نزدیکترین دوستش به او اعتماد نکرد آزرده خاطر شد.
گزینه شماره ( )0صحیح است.
 )0رنجیدن از ،خشمگین شدن از

 )4بدست آوردن ،تحصیل کردن

 )9آگاهی دادن ،اعالم کردن

 )4باال بردن

 -4مهمانی های شام جیل به دلیل عالقه زیاد او به غذاهای مکزیکی ،به سرعت یکنواخت و خسته کننده شدند.
گزینه شماره ( )9صحیح است.
 )0پراکندگی

 )4مزه ،طعم

 )9میل شدید ،عالقه ،ذوق

 )4شایعه

 -5در هنگام شرکت در یک کالس یوگا ،کاتارینا به یک حالت آرام می رسد؛ موسیقی آرامش بخش و نورپردازی مالیم ،باعث
آرامشی می شود که او آن را در وجود آشفته و پر آشوب خود ندارد.
گزینه شماره ( )9صحیح است.
 )0پر سر و صدا ،پر همهمه  )4تک و توک ،گاه و بیگاه

 )9آرام کردن ،تسکین دادن  )4به سرعت باال رفتن ،موشک هوایی

 -6ساکنان مناطق شهری در قرن هجدهم در شرایط بسیار بدتری نسبت به همتایان مدرن شان زندگی می کردند.
گزینه شماره ( )4صحیح است.
 )0میانجی ها ،دلّال ها

 )4افراد مقیم ،ساکنان

 )9رقبا

 )4همتایان ،قرین ،نقطه مقابل

 -7با این حال ،بسیاری از زوجهایی که قادر به بچه دار شدن نبوده اند ،بطور قابل درکی ،تمایلی به پذیرفتن سرپرستی کودکان
معلول ذهنی ندارند.
گزینه شماره ( )0صحیح است.
 )0بی میل ،بی رغبت  )4نا کافی

 )9خیرخواه ،نیکوکار

 )4سفسطه آمیز ،غلط

 -8یکی از دانشجویان ما ،قادر به جلو بردن صندلی چرخدار خود به باالی مسیر شیبدار نبود.
گزینه شماره ( )4صحیح است.
 )0باال بردن ،ارتقا دادن

 )4به جلو راندن

 )9نجات دادن ،بازیابی

 )4آغاز کردن

 -1پس از آنکه سازمان به قربانیان آن فاجعه کمک کرد ،جایزه ای بخاطر نوع دوستی به آن داده شد.
گزینه شماره ( )4صحیح است.
 )0نوآوری

 )4آرام کردن ،آشتی دادن

 )9ولخرجی ،اسراف

 )4نوع دوستی ،بشردوستی

 -91اگرچه بسیاری از زنان در انگلستان در دوره قرون وسطی ،تقریباً هیچ گونه اختیاری بر زندگی خود نداشتند ،زندگی نامه
مارگری کِمپه در قرن پانزدهم ،یک میزان قابل توجهی از خود مختاری را نشان می دهد.
گزینه شماره ( )4صحیح است.
 )0مصالحه ،توافق

 )4نفی کردن ،خنثی کردن

 )9دستکاری کردن ،اداره کردن

 )4نشان دادن ،استدالل کردن

بخش  : Bمتن بسته (گرامر)
پاسخ تشریحی سئواالت بخش گرامر
*توضیح :در توضیحات تشریحی زیر هر جا که به فصلها و مباحث گرامری ارجاع داده شده است ،مقصود ،کتاب "زبان عمومی
ارشد" (انتشارات نصیر) نوشته اینجانب می باشد.
سئوال 99
گزینه شماره ( )4صحیح است.
در این سئوال که مشخصاً از مبحث زمانهای افعال طراحی گردیده است ،وجود  sinceهمراه با عالمت زمانی (در اینجا  since antiquityبه
معنای "از روزگار باستان تاکنون") نشانه زمان حال کامل است (عملی که در گذشته انجام گرفته و اثرش هنوز وجود دارد.
معنا و زمان گزینه های ارائه شده به قرار زیرند:

 )0می خواستند تصور بکنند ولی نکردند (ساختار کامل  wouldبه معنای عملی که در گذشته عکس آنچه انتظار می رفته اتفاق افتاده است)
 )4تصور کرده اند (زمان حال کامل  ..............در فارسی :ماضی نقلی)
 )9تصور کرده بودند (زمان گذشته کامل ..........در فارسی :ماضی بعید)
 )4تصور کردند (زمان گذشته ساده)
بنابراین ،گزینه شماره ( )4که زمان حال کامل را ارائه داده است ،انتخاب صحیح ما می باشد.
سئوال 92
گزینه شماره ( )4صحیح است.
در این سئوال که با وجود ارائه  onlyدر ابتدای جمله ،کامالً مربوط به مبحث وارونگی ها می شود (فصل  4کتاب) ،باید از قوانین وارونگی های
دسته "الف" (وارونگی های اجباری که باعث جابجا شدن فعل کمکی و فاعل می گردند) تبعیت کرده و جای فعل کمکی و فاعل جمله را با
یکدیگر عوض نماییم ،بدون اینکه جمله سئوالی شود( .یعنی جای فعل کمکی و فاعل نسبت به حالت طبیعی ،وارونه گردد)
اصوالً وارونگی یعنی جابجا کردن فعل کمکی جمله (یا گاهی فعل اصلی) با فاعل ،بدون اینکه جمله سئوالی شده باشد که چند مورد در گرامر
انگلیسی وجود دارند که باعث این اتفاق در جمله می گردند که در صورت تمایل می توانید به فصل  4کتاب اینجانب نگاهی بیندازید.
در اینجا هم باید فعل کمکی (نه فعل اصلی) به قبل از فاعل منتقل شود و به همین دلیل ،گزینه های شماره ( )0و ( )9هر دو اشتباه می باشند
و در بین دو  4گزینه باقی مانده ،با توجه به وجود قید ( recentlyبه معنای اخیراً) در ابتدای جمله ،نیاز به زمان حال کامل داریم و به همین
دلیل ،گزینه شماره ( )4که فعل کمکی مورد نیاز در زمان حال کامل را ارائه داده است را انتخاب می نماییم.
…Only recently has science come to understand the nature of life on Earth
سئوال 93
گزینه شماره ( )4صحیح است.
وجود  andباعث ایجاد ساختار موازی در دو طرف خود می شود و به همین دلیل ،چون در سمت چپ  andیک گروه اسمی آمده است ( the
 ،) nature of life on Earthدر سمت راست هم باید گروه اسمی قرار بگیرد که با توجه به گزینه های ارائه شده ،فقط گزینه شماره ()4
یک گروه اسمی ارائه داده است ( )the possibilityو در سایر گزینه ها ،گزینه شماره ( )0یک جمله آمده است ( ،)it is possibleدر گزینه
شماره ( )4نیز یک جمله قرار گرفته است ( )it is the possibility ofو در گزینه شماره ( )9نیز ابتدا یک موصول ( )thatو سپس یک
جمله قرار گرفته است.
* دقت هم داشته باشید که در گزینه پاسخ صحیح این سئوال ،یعنی گزینه شماره ( ،)4در ادامه گروه اسمی ،یک موصول ( )thatارائه شده
است ( ) the possibility thatکه این بدلیل فعل و جمله ای است که پس از جای خالی آمده است ( )… exists elsewhereکه بدلیل
وجود این جمله ،نیاز به یک موصول داشتیم که این مورد هم در این گزینه بدرستی تأمین گردیده است.

سئوال 94
گزینه شماره ( )0صحیح است.
این سئوال که مربوط به مبحث ضمایر موصولی می شود ،باز هم از نکته  01موصولی ها صفحه ( 93نگاهی به فصل ضمایر بیندازید) استفاده
کرده است که یکی از مواردی است که ضمیر موصولی می تواند نوشته نشود.
 = verb + ingفعل با زمان ساده who/which/that +
و گزینه شماره ( )0در اصل بصورت زیر بوده است:
which (that) orbit = orbiting
Recent discoveries of the planets which orbit (orbiting) other stars and of possible fossil evidence in
Martian meteorites have gained considerable public acclaim.
کشفیات اخیر از سیاراتی که به دور سایر ستارگان می چرخند و کشفیات اخیر از احتمال شواهدی از فسیل در شهابسنگ های مریخی،
تحسین عمومی قابل توجهی را بر انگیخت.
در ضمن دقت هم داشته باشید که با توجه به ساختار عبارت مربوط به این سئوال ،بجز جای خالی ،یک فعل زمان دار در آن وجود دارد (فعل
 ،)have gainedو با احتساب فعل داخل جای خالی ،مجموعاً  4فعل زمان دار (یعنی  4جمله داریم) که در نتیجه نیاز به یک موصول
خواهیم داشت و به همین دلیل ،امکان استفاده از گزینه شماره ( )4را نداریم چون یک فعل زمان دار ارائه داده است و انتخاب آن ،نیاز به یک
موصول را ایجاب می کند که این گزینه فاقد آن است (امکان حذف موصول در آن وجود نداشته است .به نکته شماره  7موصولی ها در صفحه
 97کتاب نگاهی بیندازید) .گزینه شماره ( ) 9هم دارای ساختار مجهول است که با توجه به معنا و ساختار جمله ،به فعل معلوم نیاز داریم و این
گزینه نیز اشتباه است.
گزینه شماره ( )4نیز با توجه به نکته شماره  6موصولی ها (صفحه  )97بصورت زیر بوده است:
which/that they orbit
که در اصل برای فعل  4 ،orbitفاعل آورده است که اشتباه می باشد.

سئوال 95
گزینه شماره ( )9صحیح است.
And the scientific case for life elsewhere has grown stronger ……………. the past decade.
و وجود مورد علمی برای حیات در جاهای دیگر (سایر کَرات)  ............دهه گذشته قوی تر شده است.

با نگاهی به عبارت باال (صورت سئوال) متوجه می شویم که پس از جای خالی ،یک قید زمان قرار گرفته است که قرار است با استفاده از آن،
زمان وقوع جمله را نشان دهیم ،و با توجه به گزینه های ارائه شده ،فقط گزینه شماره ( ) 9می تواند این ساختار را بدرسای تکمیل نماید.
( during the past decadeیعنی "در طی دهه گذشته").
*تذکر مهم :البته اگر می خواستید با عجله این تست را بزنید ،به احتمال زیاد گزینه شماره ( )4را انتخاب می کردید ( ،)thanولی دقت داشته
باشید که در اینجا چیزی با چیزی مقایسه نشده است و فقط این خبر عنوان شده است که "احتمال وجود مورد برای حیات در سایر جاها قوی
تر شده است" و اگر این بی دقتی را مرتکب می شدید ،در اصل با قرار دادن  thanدر جای خالی ،جمله به این شکل معنا می شد که "وجود
مورد برای حیات در سایر جاها ،قوی تر از دهه گذشته است" یعنی "وجود حیات" را از نظر "قوی بودن" با "دهه گذشته" مقایسه کرده بودید
و اینگونه معنا می شد که "دهه گذشته ضعیف تر از احتمال وجود حیات در سایر جاها است!!"
در حالیکه این دو اصالً قابلیت مقایسه شدن با هم را ندارند و به بیان دیگر ،سنخیت و همپایگی با هم ندارند ،گول ترجمه ظاهری آن به فارسی
را نخورید.

