
 

 

 علی اصغرپور – A-211کد  تجربیپاسخنامه تشریحی سواالت زبان انگلیسی رشته 
 76 1 . بعد از صفت بایستی مصدر با تو استفاده شود. زبان سال سوم 2درس 
حذف شده و چون مفهوم  4و  1چون زمان جمله حال ساده است پس گزینه های .زبان پیش 8درس 
 . صحیح است 2پیرامون حدس و گمان است پس گزینه  مجهول و جمله

2 77 

 78 1 . ادامه می یابد thatبایستی اسم یا اسم و صفت بیاید و جمله با  suchبعد از  4زبان پیش درس 
 79 4 .عملی در گذشته قبل از عمل دیگری انجام شده است پس بایستی از ماضی بعید استفاده کنیم

.های علمی مطمئنا رشد اقتصادی برای کل کشور است تالشمزایای سرمایه گذاری در   4 80 
 منقرضپانداهای بزرگ که حیوانات نادری هستند به زودی  نگرانی ای پیرامون این مطلب است که

 . شوند
3 81 

 82 1 . نیست آگاهبه طور کلی یک فرد سالم از تنفس خود 
 83 3 .اقدام کنیضطراری بایستی به سرعت به منظور نجات زندگی خود در مواقع ا

 آنتمامی جنبه های  بررسی و شناسایی برسمبرنامه کامپیوتری به درکی ازتنها راهی که میتوانستم 
 .بود

4 84 

وقتی که متوجه شدم او تقریبا در حال افتادن است وی را کنار دیواری کشاندم که وی بتواند به آن .
 . تکیه کند

3 85 

سعی کنید بخندید یا : چهره ی شما میتواند بر تاکید به بخش هایی از سخنرانی شما کمک کند حاالت
 ابروان خود را باال بیاندازید

3 86 

چندین روانشناس عنوان می کنند که تقریبا غیر ممکن است تا ماهیت ذهن انسان را درک کنند چون 
 . است پیچیدهبیش از آنچه که قبال تصور می شد 

1 87 

 88 4 .عنوان شده استدالیل بسیاری در مورد این موقعیت 
نی ای که از بدن در مقابل بیماری محافظت سیستم ایم. زبان پیش 3درس . استفاده از ضمیر موصولی

 . میکند
4 89 

می توانند صحیح باشند ولی چون بعد از جالی خالی کاما  2و  1پس گزینه های  بیان تضاد است
 . استفاده نشده است پس گزینه یک نیز غلط است

2 90 

 91 2  . شتری دارندمردان همسن و سال خود سلول های تی بی در مقایسه بازنان 
 92 3 ....این چنین است ، دانشمندان معتقدند که . مجددا استفاده از ضمیر موصولی 
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 علی اصغرپور مدرس زبان انگلیسی. با تشکر
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