
 

 

 علی اصغرپور – A-411کد  هنرپاسخنامه تشریحی سواالت زبان انگلیسی رشته 
 76 1 . زبان پیش 3مبحث حذف ضمایر موصولی درس 

 77 2 زبان سوم 5ترتیب صفات درس 
 78 4 . زبان پیش 6بیان هدف درس 

 79 1 .بیایدفعل بعدی باید به صورت جراند  IMAGINEبعد از فعل . زبان سال سوم 2درس 
. که در فرم نوشته بود 54بود نه  55او  واقعیسن   2 80 

 81 4 .داده اند هشداردانشمندان نسبت به کشتار گونه های در معرض خظر در بخش هایی از افریقا 
شرمسار هرآنچه می توانست انجام داد تا شانسی پیدا کند در جهت . رفتار ناشایستی در مدرسه داشت.

 .داشتند بی ادبانه رفتار کرد تا اینکه وی را به اتاقش فرستادند همچنین وقتی مهمان. خواهرشکردن 
4 82 

موافق بودند که  چون همگی گرفته نشد جدییکی از اعضای باشگاه سوالی مطرح کرد ولی چندان 
 . این سوال کال ربطی به موضوع درس ندارد

3 83 

آن تالش می کند های جامعه رومی را مورد بررسی قرار می دهد و بعد از  جنبهنویسنده هر یک از 
 . ارایه دهد پیچیده تا خالصه ای از کل مطلب

4 84 

که تنها راه بدست اوردن عشق، عشق  بفهمیدبنابراین اگر شما آرزومند عشق هستید سعی کنید 
 . ورزیدن است که هر چه شما بیشتر عشق بورزید بیشتر دوست داشته خواهید شد

1 85 

 86 4 .ت تصحیح اش انجام دهیددر جه فوریکنم که اقدامی من اصرار می.اشتباه بزرگی انجام داده اید
 87 2 . علمی محقق بود تالش جایزه نوبل اولین مزیت سال ها

 88 3 زبان پیش 3درس  ولی در جمالت معلومحذف ضمیر موص
 89 2 بهداشتی مشکالت

 90 3 قوانین و مقررات  ارایه
چون زمان مشخص است پس مجهول گذشته ساده  نیازمند جمله مجهول هستیم .سوم زبان 6درس 

 . پاسخ صحیح است
1 91 

و فعل  itفعل به صورت مصدر با تو است پس بایستی از فاعل مصنوعی . زبان سال سوم 2درس 
 . است 2پاسخ گزینه توبی استفاده شود که بکاربردن صفت نیز احتیاری است پس 

2 92 

 :1ریدیگ 
https://plus.google.com/108768789583592379715/posts/3sc3vnpeakz 

 
 
ریدینگ 2: برگرفته از کتاب زیر  

Academic Encounters Level 4 
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 علی اصغرپور مدرس زبان انگلیسی. با تشکر
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