پاسخنامه آزمون زبان عمومی و تخصصی مجموعه معماری (سراسری – )1394
با سالم و خسته نباشید به همه داوطلبان عزیز؛
آزمون مجموعه معماری  ،در درس زبان انگلیسی ،به مانند مجموعه هنرهای ساخت ،آزمونی معقول و مناسب بود .در این آزمون،
بخش واژگان کمی دشوار ارائه شده بود که البته این موضوع چندان نگران کننده نیست زیرا این دشواری برای همه داوطلبان است
و همانگونه که بارها در کالسها گفته ام ،در بخش دشوار یک آزمون فقط کافیست که اشتباه نکنیم و از پر کردن پاسخنامه پرهیز
نماییم و از گزینه های صحیح خود دفاع کنیم ،زیرا اشتباهات افراد کم تجربه ،خودش عامل اصلی پیشرفت افراد با تجربه است.
سایر بخشهای آزمون ،بویژه بخش زبان تخصصی ،بسیاز قابل قبول و خوب طراحی شده بودند و من از دانشجویانی که در کالسها
شرکت کرده بودند انتظار دارم که از آن بخش ها نتیجه خوبی کسب نمایند.
کلیدهایی که برای شما ارائه کرده ام ،با بررسی ای که روی آزمون داشتم ،به احتمال زیاد ،دارای خطای بسیار اندکی خواهند بود
ولی به هر حال ،هفته آینده که کلیدهای سازمان سنجش ارائه گردند ،ممکن است اندک تغییراتی در گزینه های صحیح وجود
داشته باشد که البته من مجدداً آنها را بررسی می کنم و اگر گزینه ای از طرف سازمان سنجش به اشتباه ارائه شده باشد حتماً
پیگیری خواهم کرد و در سایت هم اطالع رسانی خواهم کرد تا شما هم پیگیری الزم را برای این موضوع انجام دهید.
در پایان ،برای همه شما سربلندی و موفقیت در این آزمون و سایر مراحل زندگی تان را آرزو دارم.
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بخش دوم :گرامر:
( 3 )11قید حالت در خارج از گروه اسمی ،فعل  promotesرا در ابتدای خط ،توصیف می نماید).
( 4 )12نکته شماره  10ضمایر موصولی = )who undergo
( 1 )13مربوط به مبحث حروف ربط که باید بر اساس معنای جمله ،پاسخ مورد نظر را انتخاب کرد .فراموش هم نکنیم که مستقیماً پس از
 howeverنیاز به ویرگول داریم که در اینجا ارائه نشده است و همین موضوع باعث اشتباه بودن این گزینه می شود).
( 1 )14وارونگی = وجود  Nowhereدر ابتدای عبارت باعث وارونگی می گردد)
( 2 )15با توجه به وجود  Althoughدر ابتدای عبارت ،نیاز به موصول نداریم و باید از فعل زمان دار استفاده کنیم).
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