
 

 

 علی اصغرپور – A-311کد  انسانیپاسخنامه تشریحی سواالت زبان انگلیسی رشته 
 76 2 .فعل ان جمله به صورت مصدر با تو میآید بعد از فعل توبی صفتی بیاید. زبان سال سوم 2درس 
جمله به صورت ضمیر موصولی مجهول بوده است که . حذف ضمایر موصولی. زبان پیش 3درس 

 .ل توبی بایستی از شکل سوم فعل استفاده کنیمپس از حذف ضمیر موصولی و فع
3 77 

 78 2 . ادامه یابد thatصفت یا قید میاید و جمله بایستی با  soبعد از . زبان پیش 4درس 
 79 4 برای بیان نصیحت shouldاز استفاده . زبان پیش 8درس 

حواسم را پرت کرده بودچیزی یاد نگرفتم چون صدای بچه ها در اتاق   1 80 
برای کمک بایستی  مطمئنادولت . زمین لرزه خانه های بسیاری را در این منطقه تخریب کرده است.

 . به مردم کاری انجام دهد
3 81 

قبلی که وی ممکن است به سادگی  انتظارات، وقتی کاندیدا نود درصد آرای را به خود اختصاص داد
 . برنده انتخابات شود درست از آب در آمد

1 82 

، پسرها تصمیم گرفتند که از این به بعد از رفتاری که با برادر کوچکشان داشتند شرمندگیبه خاطر 
 . با وی تا حد ممکن مهربان باشند

4 83 

 84 3 ط چشمی نداشتارتبابا کسی چون اعتماد به نفس کافی نداشت در طول مصاحبه اصال 
قابل  =Flexible. قابلیت های بسیاری داشته باشدآنها به دنبال بسته نرم افزاری ای هستند که 

 سازگار -انعطاف
2 85 

همه کاره هستند که برای اجرای عملیات های ریاضی از قوانین با  ابزارهایینالوگ کامپیوترهای آ
 . فیزیک استفاده میکنند

1 86 

 87 1 .بهبود ببخشندن صدا تعدادی تکنیک استفاده می کنند تا کیفیت ضبط صدا را مهندسا
 88 4 نابرابر تحصیلی فرصت

تعداد افراد کافی ای  چوناکثر مدارس در افریقا برایشان مقدور نیست تا معلمان را استخدام کنند 
 . پیرامون آنها وجود ندارد

3 89 

 90 2 مبحث ضمایر موصولی -زبان پیش 3درس 
 91 4 الزم  مهارت های

 92 2 مبحث ضمایر موصولی -زبان پیش 3درس 
 : به ادرس زیر می باشدربوط منابع ریدینگ امسال م

 :1ریدیگ 
https://www.passeidireto.com/arquivo/24526318/2-reading-comprehension-skills-

strategies-level-8/9  

  
 : 2ریدینگ 

https://www.scribd.com/document/335203985/InglesJulio-pdf  
 
aliasgharpour62@gmail.com 
modiran48@gmail.com 
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