
 

 

 اصغرپورعلی  – A-111پاسخنامه تشریحی سواالت زبان انگلیسی رشته ریاضی کد 
زبان سال سوم پیرامون استفاده از صفات فاعلی و مفعولی که در این تست بایستی  5مربوط به درس 

 .صفت مفعولی استفاده شود
1 76 

است که پس از حذف ضمیر پیش دانشگاهی در مورد حذف ضمایر موصولی  3مربوط به درس 
 . منفی شود"نات"فعل به صورت جراند باقی میماند و بایستی با معلوم موصولی 

1 77 

 78 3 . کامال نشانگر پاسخ صحیح است ”OR“مربوط به درس ا زبان پیش می باشد و کلمه ی 
 79 2 . ادامه یابد  THATید با جمله با SUCHسال پیش است که بعد از  4مربوط به درس 
به یاد اسمش را نتوانستم ابان به صورت اتفاقی دیدم وقتی دوست قدیمی ام را در خی شرمنده بودم که

  .بیاورم
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 81 1 .دوره بسیار خوبی است چون در مورد هر جنبه کاری که بایستی انجام دهیم کسب اطالعات می کنیم
 82 2 .حواس همه را پرت کرده بودند زوجی که پشت سر ما نشسته بودند با صحبت کرد حین فیلم

 83 4 . قاطعانه مطمین است که شوهرش گناهی نکرده است و بی دلیل در زندان است
چون این مرد تنبل است و هیچ حس مسوولیتی ندارد برای کسب درامد برای خانواده اش اقدامی 

 .نمیکند
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اددهنده تر تغییر وقتی جان فهمید حرفهایش من را اذیت میکند پس موضوع بحث را به چیزی کمتر آز
 .داد
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 86 4 . درونی عمیقی باعث جابجایی پوسته زمین می شوند یامین لرزه ای اتفاق میافتند نیروهوقتی ز
 87 3 .گل های مصنوعی گاهی چنان شبیه گل های طبیعی هستند که نمی توان آنها را از هم تشخیص داد

 88 2 شهری رنج خواهد برد این قاره ار رشد جمعیت
 89 4 زبان پیش 3درس . نیاز به ضمیر موصولی است

 90 1 مشکالت اجتماعی
 91 1 . صحیح است 1نیازمند یک فعل هستیم پس گزینه " آفریقای مرکزی و شرقی"بعد از فاعل 

 92 3 . تیمنیازمند ساختار مجهول هس
 به ادرس زیر می باشدروزنامه اینترنتی تلگراف  بوط بهمرمنابع ریدینگ امسال 

 :1ریدیگ 
years-100-in-http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/Africa/ 

 
 : 2ریدینگ  

http://www.cfmontrose.com/nutrition-blog/2015/1/28/how-much-sleep-do-you-need 

 
 
aliasgharpour62@gmail.com 
modiran48@gmail.com 
 

 علی اصغرپور مدرس زبان انگلیسی. با تشکر
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