
1400پاسخنامه کنکور منحصرا زبان   

 بخش گرامر

 تهیه: رحمت اهللا استیري

 

»1«گزینۀ  -101  

در گزینۀ  thereاز سوي دیگر، بکارگیري »). 4و  3«توجه به ساختار جمله، در جاي خالی نیاز به یک ساختار شرطی داریم (رد گزینه هاي با 
استفاده  wereبراي تمام فاعل ها بهتر است از  2جایگزین شود. همچنین، در شرطی نوع  itکامالً نادرست است و باید با ضمیر فاعلی » 2«

و شده است  ifبوده است که دچار وارونگی و حذف  If it were notدر اصل به صورت  2ساختار به کار رفته در گزینۀ »). 2«شود (رد گزینۀ 
 در آمده است. Were it notبه صورت 

 »4«گزینۀ  -102

عمل در  2همچنین، با توجه به همزمانی »). 3«در ابتداي جمله، زمان جملۀ دوم باید گذشته باشد (رد گزینۀ   hadبا توجه به وجود فعل 
 »). 2و  1«گذشته باید از زمان گذشتۀ استمراري استفاده کنیم (رد گزینه هاي 

 »3«گزینۀ  -103

 استفاده کنیم. that، در جاي خالی باید از so angryبا توجه به ساختار 

 »4«گزینۀ  -104

). دقت کنید که ساختار جمله 3و  1رد گزینه هاي داریم، در نتیجه باید از جمله واره وصفی استفاده کنیم (» که«در جاي خالی نیاز به مفهوم 
 »).2«آن را کوتاه کرد (رد گزینۀ  which isبوده است که می توان با حذف  which is facedواره در جاي خالی به صورت 

 »2«گزینۀ  -105

ساختار به کار رفته در گزینه از سوي دیگر، »). 1«داریم (رد گزینه هاي » شتركم«به معناي  sharedدر جاي خالی نیاز به صفت مفعولی 
 ت است.به لحاظ گرامري کامالً بهم ریخته و نادرس» 4و  3هاي 

 »2«گزینۀ  -106

 استفاده کنیم. toبا توجه به مفهوم جمله، در جاي خالی هدف از انجام کاري مورد نظر است، در نتیجه باید از مصدر با 

 »1«گزینۀ  -107

 ) علی رغم اینکه، اگرچه4  ) کدامیک از 3   ) اگر2   ) اینکه 1

 داریم.» اینکه«اي به معن thatدر ابتداي جاي خالی نیاز به ضمیر موصولی 

 »3«گزینۀ  -108
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 .باشد» در حالی که«به معناي  whileحرف ربطی مانند  داراي جمله مرکب است و حتماً باید

 »4«گزینۀ  -109

(رد گزینۀ  باشد  himself ضمیر انعکاسی به صورتباید می آید  giveیکسان است، پس مفعولی که بعد از  giveبراي فعل  و مفعول فاعل
 به لحاظ ترتیب قرارگیري کلمات ناقص هستند. » 3و  2و  1«به طور کلی هر سه ساختار در گزینه هاي »). 1«

 »3«گزینۀ  -110

بکارگیري زمان گذشتۀ »). 4و  1«در جاي خالی نمی توان از زمان هاي کامل استفاده کرد (رد گزینه هاي  afterبا توجه به حرف ربط 
جمله همچنین در نقل قول غیرمستقیم »). 2«عمل همزمان اتفاق نمی افتند (رد گزینۀ  2استمراري نیز کامالً نادرست است چرا که مشخصاً 

  می شود.  wouldتبدیل به  willو  یک زمان به عقب می رود

www.konkur.in

forum.konkur.in



 ، ةزغ واژگان0411ىدسدَ ىصآجی، پاظذ جؼصیدی کٍکّر ىٍدؿصا زةان 

 

2گضیٍَ . 000  

  .دػّ ىی ظزث پیالجط و یّگا رُا کصدن کٍیس، ىی رّد ةسن داػحً ٌگَ و خصکث ٌدّه در ىذتث جغییصات ىؼاُسه ةَ ػصوع کَ ٍُگاىی جصجيَ:

 راةعۀ رّةی داػحً ةا، ظازگار ةّدن ةا( 4           ریضی کصدن، فِيیسن ةصٌاىَ( 3کصدن، جصك کصدن      رُا ( 2  فِيیسن، ىحّجَ ػسن (0

 

3گضیٍَ . 002  

  .ةٍّیعیس رط روی را رّد کاىم اىضای ؾّض در ةهکَ ٌکٍیس، رالؾَ را رّد ٌام نعفاً جصجيَ:

 جؼزیؽ دادن، ػٍاظایی کصدن( 4                    ( رالؾَ کصدن3               ( دظحّر دادن، دیکحَ کصدن2    راظص آوردن ةَ (0

 

0گضیٍَ . 003  

 ٌيی و کٍو ىی کَ کاری و رّدم زٌسگی ىعئّل جٍِایی ةَ ىً و ىً کَ کصد جصغیب ىً در را َاٌسیؼ ایً رّػتزحاٌَ کَ ةّد ىً پسر ایً جصجيَ:

  .اظث ةضرگ كسرت ىٍتؽ یک کَ اظث ػسه داةث و ُعحو ؾلایسم و و ٌؼصات کٍو

 جّنیس، ٌعم( 4                    فؼار( 3             ( ىیصاث2            ، كّتكسرت (0

 

  4 گضیٍَ. 004

 یک ةَ ىانی کيک دررّاظث ىاٌٍس ،ىصدم دررّاظث ُای ىؿلّل چصا کَ اظث ىِو ٌکحَ ایً درك راص ُای ىدیط و ُا ىّكؿیث در جصجيَ:

  .را ٌيی پشیصٌس ىؼصوع ریصیَ

 ىؿلّل، ىٍعلی( 4                     ىحّظط، ىیاٌی (3               ةزؼٍسه، ظزاوجيٍساٌَ( 2      پشیص، ىعاؾس ٌّاز، زیعث ىِيان (0

 

  2 گضیٍَ. 005

 ةَ زیصا اظث درظث ایً اىا اظث، کهیؼَ ػتیَ ٌؼص ةَ کَ داٌو ىی و دارد اخحیاج زیادی فساکاری ةَ ىؿيّالً ةّدن ٍُصىٍس کٍو ىی فکص ىً جصجيَ:

  .دُیس جغییص ندؼَ یک در را رّد ُای ةصٌاىَ ٌاگِان کَ دارد آزادی ةَ ٌیاز دارد، ٌیاز زیادی زىان

  ُضیٍَ (4                     ٌکحَ، اٌؿام (3               جّجَ، اؾالن( 2            اخحيال (0

 

0گضیٍَ . 006  

 کَ ٌیعث ىِو کصه در زیصا کٍس ىی ىحؿجب ىصا واكؿاً  ایً. ػس رّاُس آغاز ُا درگیصی و ػس رّاُس رؼو آىیض واكؿاً اوضاع اوكات، گاُی جصجيَ:

  .کؼٍس ٌيی فصیاد یکسیگص ظص ىؿيّالً ىصدم ، ػّدپص ازدخام  یا ػهّغ چلسر

 گیصی غافم (4                  ( ػگفحی3( روش               2           ىّضّع، ىعانَ (0
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 جّجَ کٍیس. «ؾصف ٌؼص از، فصكی ٌسارد کَ»ةَ ىؿٍی   no matter ٌکحَ: ةَ ؾتارت

 

3گضیٍَ . 007  

  .داػث ةّد ةاٌک در آٌچَ از ةیؼحصی ةعیار پّل او کَ ةصظس ٌؼص ةَ جا کٍس اغصاق را رّد رانؽ ارزش در داػث دوظث ىحکتص جاجص جصجيَ:

 ارحؿاص دادن، وكف کصدن( 4        اغصاق کصدن، ةضرگٍيایی کصدن( 3              ( كسر داٌعحً، درك کصدن2      ( از ةص رّاٌسن0

 

  4 گضیٍَ. 008

 او اجحياؾی-اكحؿادی ظعح در و ٌساػث ُایغ ةچَ یا رّدش ةصای ةیؼحص درآىس کعب ةصای ای وظیهَ ُیچ داد، دظث از را ػُّصش وكحی جصجيَ:

  .ٌتّد ىٍاظب زن یک ةصای کصدن کار و رفحً ةیصون ٌیض

 در ٌؼص گصفحً، جهلی کصدن، داٌعحً( 4                    اخحصام گشاػحً( 3               جأدیص گشاػحً( 2           اٌحؼار داػحً( 0

 

2گضیٍَ . 009  

 وٌسی گفحَ ظتق اىا ٌیعث، ىعهق انضام یک ةّدن زةاٌَ دو. کٍٍس ىی ؾدتث زةان دو ةَ خساكم درةان ىاٌٍس ویالرد راٌَ جهّی کارىٍسان جصجيَ:

  .اظث ىعهّب ، اٌعاٌی ىٍاةؽ ىسیص ، کهتی

 جٍّع، گٌّاگٌّی( 4                    ىسرك، ظٍس( 3              ( انضام، ٌیاز2           ارجتاط( 0

 

0گضیٍَ . 021  

 ىعصح را جسیسی فصضیَ ، رّد ٌّةَ ةَ کَ ػس آور ػگفث ای ىؼاُسه ةَ ىٍجص دایٍاظّرُا اٌلصاض ةصای ىحؿارف جّضیدات از رضایث ؾسم جصجيَ:

  .اظث کصده

 ( ةَ دظث آوردن4ىتادنَ کصدن                      (3                جایگضیً کصدن (2    پیؼٍِاد کصدن، ىعصح کصدن( 0

 

4گضیٍَ . 020  

  .گصدد ةصىی ىً ذًُ ةَ ُيچٍان ایً اىا ، کٍو فصاىّش را ىادرم غيگیً چِصه جؿّیص ام کصده ظؿی ىً جصجيَ:

 جالش ةصای فصاىّش کصدن، ىدّ کصدن( 4                     ػاُص ػسن، رخ دادن (3               جديم کصدن( 2  جساؾی کصدن اخضار کصدن، (0

 

3گضیٍَ . 022  

 جّظؿَ یا خفغ ىِو، ىعئهَ یک ىّرد در ُا گصوه ایً. ةّدٌس زىیً از اظحفاده ظص ةص درگیصی ىؼغّل جٍاح دو فلط اظاظاً ىّیص، زىان در جصجيَ:

  .داػحٍس ٌؼص ارحالف زىیً،

 ؾصف ٌؼص کصدن، جعهیو ػسن( 4          ارحالف داػحً( 3    چیصه ػسن، جعهط داػحً( 2    ىحيایض کصدن، جؼزیؽ دادن جفاوت (0
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  2 گضیٍَ. 023

  .ةصگصداٌیس را ایس داده دظث از کَ وزٌی جيام ػّد ىی ةاؾخ اضافی کانصی ، ةگشاریس کٍار را رّد رژیو اگص جصجيَ:

 ٌاپایسار، ةی دتات( 4                   ، ةصاةص( ىؿادل3                رارجی، ٌاىصةّط (2      پیصاىٌّی ،فصؾی، داٌّی (0

 

0گضیٍَ . 024  

  .کٍیو پصواز ةگیصیو جؿيیو ایٍکَ از كتم ، کصدیو راٌَ ةَ رظیسن ىزحهف ُای راه جيام در ةصرظی ؾصف را کافی زىان ىا جصجيَ:

  ىٍدؿصا، فلط (4                    ؾيسا، آگاُاٌَ( 3                ةَ زودی (2           ظصاٌجامٌِایحا، ( 0

 

4گضیٍَ . 025  

  .ةّدیو راخث ةعیار آٌجا در ىا و. داػث گصم و داػحٍی دوظث ىدیعی جهعَ ةصگضاری ىدم جصجيَ:

  ىدیط، جّ (4                    ؾالخیث، کفایث( 3                ریصرّاُی، ظزاوجيٍسی (2     ػیّع، رواج، جساول (0
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1400پاسخنامه کنکور منحصرا زبان   

 بخش ترتیب اجزا

 تهیه: رحمت اهللا استیري

 

»3«گزینۀ  -126  

در ابتداي جمله  teachingساختار نادرست است. از طرفی  customizeقبل از  to، بکارگیري andبا توجه به وجود حرف ربط همپایه ساز 
به تنهایی بعد  taughtبکارگیري »). 1«مفهوم همزمانی را می رساند که با توجه به مفهوم جمله کامالً نادرست است (رد گزینۀ » 1«در گزینۀ 

ه کامالً بی در ابتداي جمل Howبکارگیري »). 2«استفاده می شد (رد گزینۀ  andاز کاما کامالً نادرست است و حداقل باید قبل از آن از 
 »).4«معناي است و باعث به وجود آمدن جمله واره اسمی در جمله می شود که فعلی براي آن در جمله وجود ندارد (رد گزینۀ 

 

 »1«گزینۀ  -127

براي توصیف  thatبعد از کاما نمی توان از »). 2«در جمله وارة وصفی نادرست است (رد گزینۀ  theyتکرار مجدد اسم در قالب ضمیر فاعلی 
(رد است » که«نیازمند ضمیر موصولی و مفهوم » 4«در گزینۀ  several ancient palacesساختار »). 3یک اسم استفاده کرد (رد گزینۀ 

 »).4«گزینۀ 

 »4«گزینۀ  -128

 در انگلیسی به صورت زیر می باشد: ترتیب صفات

 فیتاندازه + کیجنس + ملیت + رنگ + شکل هندسی + قدمت + اسم + 

 بیشترین مطابقت را دارد.» 4«که متأسفانه در هیچ یک از گزینه ها دقیقاً رعایت نشده است. اما گزینۀ 

 

 »2«گزینۀ  -129

در ابتداي  byبکارگیري »). 3«است (رد گزینۀ  toنیاز به مصدر با  in orderبعد از »). 1«فاقد فاعل است (رد گزینۀ » 1«در گزینۀ  isفعل 
 »).4«جمله را به لحاظ معنایی ناقص می کند (رد گزینۀ » به وسیلۀ«کردن مفهوم جمله، با وارد 

 »4«گزینۀ  -130

به درستی » 4«می تواند در ابتداي جمله قرار بگیرد و جملۀ بعد از خود را دچار وارونگی کند که در گزینۀ » به زحمت«به معناي  hardlyقید 
براي فعل  seatبه طور مثال، نقش  ها داراي ایرادات متعدد از نظر ترتیب قرارگیري کلمات هستند.مورد استفاده قرار گرفته است. سایر گزینه 

take  فاقد فعل اصلی است (رد » 2«قسمت اول جمله در گزینۀ »). 1«مفعولی است، پس باید از ساختار مجهول استفاده کنیم (رد گزینۀ
 »).3«است و باید بعد از آن قرار بگیرد (رد گزینۀ  beganقطعاً مفعول فعل  her lectureساختار »). 2«گزینۀ 
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 ، بخش مکالمه1400محدثه مرآتی، پاسخ تشریحی کنکور منحصرا زبان 

 

 خوبی؟. ندیدم کالس در را تو امروز :الف

 احوالم. ناخوش کمی: ب

 .نباشد جدي امیدوارم: الف

 .است آنفوالنزا صرفا کنم می احساس من: ب

 .حالتان بهتر شود زودي به که امیدوارم و یدباش مراقب خودتان ،خب: الف

 

  4 گزینه. 131

 ناخوش، دچار کسالت، بیمار) 4                    وار عاشق بودن دیوانه) 3                 ) در دست اجرا2       گرفتار و پرمشغله )1

 

 1گزینه . 132

  بی شوخی، جدي، واقعا )4                    چه برسد به) 3               به هر حال) 2            صرفا، فقط )1

************************************************************************************ 

 داشتید؟ دوست قدر چه را خدماتالف: 

 دلخور شد. او ،کردیم شکایت خود غذاي از ما وقتی رسید می نظر به .نبود خوب یخیل ما پیشخدمت. بود متوسط: ب

 است. افتاده اتفاقی چه نماد نمی است. عالی خیلی رستوران این گمان می شود که !خیلی بدتر از انتظار ما بود غذا داشت؟ انتظاري چه: الف

 .اشدکیفیتش افت کرده ب که زنم می حدس: ب

 3گزینه . 133

 .است» خیلی خوب/ جالب/ ماهر نبودن«به معنی  be no great shakesنکته:  عبارت 

 1گزینه . 134

 است.» خیلی بدتر از انتظار بودن«به معنی  leave a lot to be desiredنکته:  عبارت 

 2گزینه . 135

 است.» پسرفت کردن، افت کردن، وخیم شدن اوضاع«به معنی  go downhillsنکته:  عبارت 

************************************************************************************ 

 بیاییم. شام ات براي صرف مهمانی به شب فردا توانیم نمی جیکو  من اما ،دقیقۀ نود عهدشکنی کنم در کهاز این  متنفرم منالف: اریکا، 

 ؟شده چیزي! قدر حیف شدچ: ب

 فراموش کردم.من  اما بود، گفته من به آن مورد در پیش هفته چند جیک. برویم جیک رئیس ۀخان در مهمانی به باید ما بله،الف: 
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 را اردك قبال من. کنم می درست (نوعی غذ در آفریقاي شمالی) کوس کوس و زیتون با اردك من. داد خواهید دست از را عالی غذایی شما: ب

 .ام خریده

 .هستمخیلی فراموشکار  من که کنیدمی  فکرحتما . دارم خیلی بدي احساس! در فریزر بگذارید را آن از مقداري است بهتر: الف

 پیش می آید. اتفاقات این ناراحت نباشید.: ب

 3گزینه . 136

 است.» در لحظۀ آخر، در دقیقۀ نود، خیلی دیر«به معنی  at the eleventh hourنکته:  عبارت 

  2 گزینه. 137

 است.» فراموش کردم.«به معنی  .it slipped my mindنکته:  عبارت 

 2گزینه . 138

 است.» ناراحت نباشید.«به معنی  Don't sweat itنکته:  عبارت 

************************************************************************************ 

 رسیم؟ می مري و جو خانه به 7 ساعت تا که کنی می فکر: الف

  .ایم کرده طی داشتم، انتظار که آنجه از تر سریع. برویم تا مانده دیگر مایل 120 حدود فقط و است 5 ساعت االن. امیدوارم: ب

 بخوریم؟ چیزي و کنیم توقف جایی در که خواهی نمی. باشیم داشته کوتاهی توقف که است الزم هنوز اما بله،: ب

 .کنیم پیدا ایستادن براي جایی بیا پس. موافقم: ب
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 کردن طی را مسافتی انتظار، از تر سریع .1

 سفر کردن شروع .2

 رسیدن توافق به .3

 نرسیدن هدف به نشدن، موفق .4
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 . کنید توجه» خوردنگرفتن و  چیزي« معنی به grab a bite عبارت به
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۱۴۰۰کلوز تست منحصرا زبان   
 پاسخگویی: سعید آقچھ لو

 

گزینھ یک -۱٤۱  

یک اسم مفرد و قابل  recipe. در ضمن استفاده کنیم» یا«بھ معنای  orبا توجھ بھ معنای جملھ باید از حرف ربط ھمپایھ ساز 
 دارد. aشمارش و نیاز بھ معرف اسم 

 گزینھ دو -۱۴۲

 دقت کنید.» از قبل«بھ معنای  in advanceبھ ترکیب واژگانی 

 یکگزینھ  -۱۴۳

 می باشد. if  داریم کھ معادل provided thatدر جای خالی نیاز بھ ساختار 

 دوگزینھ  -۱۴۴

 ۳در گزینھ  beبکارگیری شکل ساده ). ھمچنین، ۱آغاز شود تا جملھ معنادار شود (رد گزینھ  beforeجای خالی باید با حرف ربط 
 کامالً نادرست است. ۴گزینھ  در toو مصدر با 

 گزینھ سھ -۱۴۵

 اجازه دادن) ۴  ) تعیین کردن، منصوب کردن۳  ) کسب کردن۲  تعویض کردن) ۱

 گزینھ دو -۱۴۶

 داریم.» تا وقتی کھ«بھ معنای  untilدر جای خالی نیاز بھ حرف ربط 

 چھارگزینھ  -۱۴۷

 استفاده کرد. toبرای بیان ھدف از انجام کاری باید از مصدر با 

 سھگزینھ  -۱۴۸

 درست است. ۳گزینۀ » در رابطھ با چیزی«بھ معنای  As far as something is concernedبا توجھ بھ ساختار 

 چھارگزینھ  -۱۴۹

 می باشد. .have something P.Pجزو افعال سببی محسوب می شود و ساختار مجھول آن بھ صورت  haveفعل 

 یکگزینھ  -۱۵۰

 استفاده شود.» تا«بھ معنای  so thatلی باید از ساختار ربطی در جای خا

 یکگزینھ  -۱۵۱

). بکارگیری ۴و  ۲در ادامۀ جملھ استفاده کرد (رد گزینھ ھای  butدر قسمت اول جملھ قرار دارد، نمی توان از  althoughوقتی  
it is  ساختار گرامری جملھ را کامالً خراب می کند. ۳در گزینۀ 

 چھار گزینھ  -۱۵۲

 استفاده شود.» بھ تنھایی«بھ معنای  on your ownدر جای خالی باید از ساختار 

 گزینھ دو -۱۵۳
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 منتقل شود....» نھ ... نھ «استفاده کنیم تا مفھوم  norدر قسمت اول جملھ، باید از  shouldn’tبا توجھ بھ فعل وجھی منفی 

 سھگزینھ  -۱۵۴

  کردن ) عایق۲    ) ابراز کردن۱

 ) پنھان کردن۴    لذت بردن) ۳

 دقت کنید.» خوش گذراندن«بھ معنای  enjoy oneselfبھ ترکیب واژگانی 

 گزینھ چھار  -۱۵۵

 ) موفقیت۴  ) مأموریت۳  ) پیشنھاد۲  ) پیش بینی۱

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



۱۴۰۰ریدینگ منحصرا زبان   

 پاسخگویی: سعید آقچھ لو

گزینھ یک -۱۵۶  

 پاراگرافی کھ قبل از این متن قرار می گیرد احتماالً دربارۀ چھ چیزی بحث می کند؟

برنامۀ فضایییک نوع   

گزینھ چھار  -۱۵۷  

 بھ ... اشاره دارد. ۱در پاراگراف  itsکلمۀ 

 SpaceShipOneیک فضاپیمای آزمایشی بھ نام 

 گزینھ دو  -۱۵۸

 فعالیت ھای فضایی بالقوه در سالھای پیش رو یاد شده است؟بھ عنوان  در متن کدامیک از موارد زیراز 

 انتقال منابع از فضا

 گزینھ سھ -۱۵۹

در منظومۀ شمسی بازگشت بھ ماه، سفر بھ مریخ و بازید از سایر مکان ھا ھمیشگی بشر برای  نویسنده اشاره می کند کھ علت تمایل
 ... است.

 بفھمید در فضا چھ چیزی وجود دارد پاسخگویی بھ حس کنجکاوی بشر برای اینکھ

 یکگزینھ  -۱۶۰

 اساره می کند؟» رقابت جنگ سرد«بھ عبارت  ۲چرا نویسنده در پاراگراف 

 تا بھ علت یک فعالیت اشاره کند

 سھگزینھ  -۱۶۱

 از نظر معنایی بھ ... نزدیکترین است. ۲در پاراگراف  steadکلمھ 

 »جا«بھ معنای  placeکلمۀ 

 یکگزینھ  -۱۶۲

 بھترین عنوان برای متن چیست؟

 مواردی کھ خوشحالی را پیش بینی می کنند

 گزینھ سھ -۱۶۳

 زده شد چیست؟ ۱از ارائھ مثالی کھ در پاراگراف ھدف اصلی 

 شده بود حمایت کندراگراف تا از ادعایی کھ پیشتر در ھمان پا

 گزینھ چھار  -۱۶۴

 استفاده شده است بھ تفاوت در ... اشاره دارد. ۱بھ نحوی کھ در پاراگراف » تفاوت«کلمۀ 

 سطوح  خوشحالی
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 سھگزینھ  -۱۶۵

 بر اسا متن، کدامیک از اقدامات زیر بھ شکل قوی تری با خوشحالی ارتباط دارد؟

 خودارزیابی فرد از خودش

 گزینھ دو -۱۶۶

 ... اکنون بر روی ویلچر ناتوان از راه رفتن است فردی کھ بخاطر تصادفی کھ داشتھ است از متن می توان برداشت کرد کھ 

 ازوماً بھ شکل قابل توجھی از افراد عادی کمتر خوشحال نیست

 گزینھ سھ -۱۶۷

 چھ وجھ اشتراکی با ھم دارند؟ ۲و  ۱پاراگراف 

 مختلف و خوشحالی دارند. متغیرھایسعی در روشن کردن رابطۀ میان ھر دو 

 گزینھ دو -۱۶۸

 اشاره کرده است تا ...» فرد با دیگران می گذراند مقدار زمانی کھ«بھ  ۳اساساً در پاراگراف نویسنده 

 متغیر اشاره کندبھ یک اندازۀ عینی از یک 

 گزینھ چھار -۱۶۹

 ام یک از موارد زیر ادامھ پیدا می کند؟متن احتماالً با بحثی در مورد کد

 یک نوع یا انواع روابط اجتماعی کھ ارتباط بیشتری با سالمت [فرد]  دارد

 گزینھ سھ -۱۷۰

 در بر دارد؟متن اطالعات کافی برای پاسخگویی بھ کدامیک از سواالت زیر را 

 خوشحالی دست یابیم؟بھ ھمبستگی قوی تری  بین ثروت و تحت چھ شرایطی احتمال دارد کھ ما 
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