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آکادمی زبانیوم

131- …………… stores could charge what they liked for goods and get away with it. The same,
too, for shady manufacturers: smarter consumers know which products have a good reputation and
do not.
1. Gone are the days when
2. That the days are gone that
3. When the days are gone that
4. The day gone are when

(توضیحات)
در حل تیپ تست ها و سمپل تست ها بارها به این موضوع اشاره شد که از طوالنی بودن متن سوال هراس نکنید و تنها آنجا از
جمله را که الزم است ،بررسی کنید .به همین دلیل قسمتی از متن سوال خط خورده است .حال به دنبال سرنخ ها هستیم .با توجه به
و و فاعل و فعل بعد و قبل از آن مشخص است که از جمله واره اسمی به عنوان مفعول جمله استفاده شده است .با
حرف ربط
توجه به دانش ما از دوره گرامر جامع ،باید به سراغ گزینه ها برویم.
رد گزینه  2و  :3از دو حرف ربط استفاده شده است.
رد گزینه  :4با توجه به مهارت  5می دانیم که صفت مفعولی تنها زمانی در نقش فعل است که قبل آن از
شود و نه بعد از آن.

پاسخ
گزینه 1

یا

استفاده

برای پاسخ به این سوال باید مهارتهای زیر از دوره "گرامر جامع میکروطبقه بندی" به کار برده میشد:

مهارت  7و  :8استفاده صحیح از جمله واره های قیدی
مهارت  :5استفاده صحیح از صفت مفعولی

132- A study comparing the rate at which carbon dioxide and methane …………… now, compared
to 55 million years ago when global warming also occurred, has found dramatic differences in the
speed of release.
1. to be omitted
2. is emitting
3. emitting
4. are being emitted

(توضیحات)
این سوال تنها به مطابقت ها مربوط می شود ،همین! اما برای این کار با استفاده از مهارت ها باید بدانیم که کدام فاعل و فعل به
هم مربوط می شود .از مهارت  13میدانیمکه قسمت خط خورده بین دو ویرگول یک جمله واره وصفی خالصه شده است .حال حل سوال
آسانتر شد! برای فاعل

در جمله فعل

به کار برده شده است و برای فاعل

در جمله واره وصفی با توجه به مهارت  26نیاز به فعل جمع داریم.

پاسخ
گزینه 4

برای پاسخ به این سوال باید مهارتهای زیر از دوره "گرامر جامع میکروطبقه بندی" به کار برده میشد:

مهارت  :13استفاده از جمله واره وصفی خالصه شده
مهارت  :12استفاده صحیح از جمله واره های وصفی
مهارت  :26مطابقت فاعل و فعل در حاالت خاص
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آکادمی زبانیوم

133- Every time we feel satisfied with what we have, we can be counted as rich, …………… actually
own.
1. as little as we may
2. however little we may
3. even though little may we
3. little may we

(توضیحات)
من کامال مطمئن هستم که تمامی گزینه های این سوال اشتباه است!!! اما بد نیست که بررسی این سوال بپردازیم .برای حل این
سوال به یک دانست یک نکته اساسی نیاز بود:
خب دیگر حل آسان است ،با جمله پیچیده با استفاده از جمله واره قیدی رو به رو هستیم .بنابراین تا جای خالی را به راحتی می
توانیم تحلیل کنیم .برای پر کردن جای خالی به سراغ رد گزینه می رویم.
رد گزینه  1و  :4فاعل و فعل دارد اما حرف ربطی ندارد.
رد گزینه  :3فاعل و حرف ربط آن صحیح است اما همه میدان که فعل کمکی باید همراه با فعل اصلی بیاید .عالوه بر آن ،در این
سوال اصال نیاز به وارونگی نداریم.
می توان گفت که گزینه  2صحیح است اما نه کامال ؛ در دو قسمت از دوره گرامر جامع میکروطبقه بندی شده به استفاده
صحیح از قیدهای ربطی اشاره شد.

پاسخ

برای پاسخ به این سوال باید مهارتهای زیر از دوره "گرامر جامع میکروطبقه بندی" به کار برده میشد:

مهارت  7و  :8استفاده صحیح از جمله واره های قیدی
گزینه 2
مهارت  2و مبحث قیها و قیدهای ربطی
محذوف! که بدعتی است درگرامر...
رو َکردند ،مثل
بعضی از همکاران نیز نکات جدیدی را از خودشان َد ِ
134- they have little of the sullen, reticent disposition attributed to Indian generally, and are cheerful,
2. even are industrious
4. and industrious

friendly, hospitable …………… .
1. as well as industrious they are
3. nonetheless they are industrious

(توضیحات)
این تست با یک نگاه ساده به گزینه ها حل می شود ،ساختاری که قبل جای خالی به کار رفته از جنس صفت است و برای پرکردن
جایخالی باید از صفت اشاره کرد و یک همپایه ساز برای کنار هم قراردادن این ها نیاز داریم .مشابه این سوال بسیار در مهارت  27کار شد.
اما تح لیل کل این جمله خالی از لطف نیست که پیشنهاد می کنم ویدیوی حل این سوال را ببینید.

پاسخ
گزینه 4

برای پاسخ به این سوال باید مهارتهای زیر از دوره "گرامر جامع میکروطبقه بندی" به کار برده میشد:

مهارت  :27استفاده از ساختارهای موازی همراه با حروف ربط همپایه ساز
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آکادمی زبانیوم

135- as petrol prices continue to escalate, many people are looking for ways to reduce the burden of
higher prices …………… to their work and other activities.
1. still they do the driving necessary
2. by doing the necessary driving still
3. while still doing the driving necessary
4. necessarily still doing the driving

(توضیحات)
در ابتدای جمله مشخص است که با یک جمله پیچیده با استفاده از جمله وارههای قیدی رو به رو
با توجه به حرف ربط
هستیم ،بنابراین تا جای خالی را به راحتی تحلیل می کنیم .حال باید به سراغ رد گزینه برویم.
رد گزینه  :1فاعل و فعل دارد اما حرف ربط ندارد.
رد گزینه  2و  :4در این دو گزینه اصال چیدمان کلمات صحیح نیستند و کامال اشتباه هستند.

پاسخ
گزینه 3

برای پاسخ به این سوال باید مهارتهای زیر از دوره "گرامر جامع میکروطبقه بندی" به کار برده میشد:

مهارت  7و  :8استفاده صحیح از جمله واره های قیدی
مهارت  :14استفاده از جمله واره های قیدی خالصه شده

136- The hardships borne by explorers during the expedition …………… any hope of conquering the
unknown territory.
1. resulted in that they relinquished
2. that was resulted in relinquishing
3. resulted in their relinquishing
4. were resulted and they relinquished

(توضیحات)
بسیار سوال جون داری است! با توجه به حرف اضافه
قبل از آن تنها کلمه

مشخص است که می بایست از فعل مجهول استفاده می شد و چون

را داریم ،بنابراین حتما خالصه شده است و جمله اصلی به شکل زیر بوده است:

با این تحلیل در می یابیم که باید فعلی برای فاعل
رد گزینه  :2فعلی برای فاعل ندارد.
رد گزینه  :4استفاده نادرست از ساختار مجهول (مهارت )5
رد گزینه :1
دقت داشته باشید که

پاسخ
گزینه 3

پیدا کنیم.حال به سراغ رد گزینه می رویم:

یک فعل مرکب است و بد نیست که به ساختارهای بعد از آن دقت کنید.
به صورت حشو آمده است.

برای پاسخ به این سوال باید مهارتهای زیر از دوره "گرامر جامع میکروطبقه بندی" به کار برده میشد:

مهارت  :13استفاده درست از جمله واره وصفی خالصه شده
مهارت  :1تعداد فاعل و فعل در جمله

آزمون دکتری  – 99هنر ،کشاورزی و علوم انسانی

آکادمی زبانیوم

137- A diet sufficient in calories but deficient in protein may lead to grave diseases characterized by
loss of skin and hair color, diarrhea, and water-logged tissue cells …………… the body chemicals
become so diluted …………… life can no longer be sustained.
2. where … which

1. in which … that

4. which … that

3. in them … and then

(توضیحات)
من برای حل این تست راه آسانتر و رد گزینه را انتخاب می کنم .اما حل سوال و تحلیل متن کامل را حتما به صورت ویدیویی
ببینید.
رد گزینه  :3بعد از جای خالی دوم فاعل و فعل داریم پس نیاز به حرف ربط است ،می دانیم که از مهارت  ،6ساختار درست
جمالت مرکب با استفاده از حرف ربط همپایه ساز چگونه است.
رد گزینه  2و  :4در دوره گرامر جامع میکروطبقه بندی کامال اشاره شد که حرف اضافه قبل از حروق ربط جمله واره های وصفی از
کجا می آیند .بنابراین می دانیم که باید به فعل

پاسخ
گزینه 1

توجه کنیم.

برای پاسخ به این سوال باید مهارتهای زیر از دوره "گرامر جامع میکروطبقه بندی" به کار برده میشد:

مهارت  :6ساختار جمالت مرکب با حروف ربط همپایه ساز
مهارت  :11استفاده صحیح از جمله واره های وصفی

138- The current emphasis …………… to communicative widespread language learning
approaches at all school levels.
1. in the way that is open to language like a social phenomenon
2. on language as a social phenomenon will open the way
3. on opening the way for a social phenomenon as language
4. of a social phenomenon on language the way is opened

(توضیحات)
این سوال هم بسیار سوال آسانی بود! بعد از
تکمیل این جمله نیز به فعل نیاز است که در گزینه  2آمده است.

پاسخ
گزینه 2

از حرف اضافه

استفاده می شود (رد گزینه های  1و  .)4برای

برای پاسخ به این سوال باید مهارتهای زیر از دوره "گرامر جامع میکروطبقه بندی" به کار برده میشد:

مهارت  :2استفاده صحیح از حروف اضافه و مبحث اشتباهات رایج با حروف اضافه
مهارت  :1تعداد فاعل و فعل در جمله

139- Many separate fires …………… in the humus of the forest floor.
1) display
2) illuminate
3) extinguish
4) spread
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پاسخ
گزینه 4

آکادمی زبانیوم

ترجمه
آتشهای پراکنده بسیاری در خاکهای گیاهی سطح جنگل گسترش یافت.

140- The newly elected official thinks that he can just …………… the recent statistics on inner-cities
under the carpet.
1) sweep
2) generalize
3) impose
4) utilize

پاسخ
گزینه 1

ترجمه
مقام تازه انتخاب شده فکر می کند که می تواند ،آمارهای اخیر را در مورد مناطق کم درآمد جامعه زیر
فرش جارو کند (کنایه از پنهان کردن است).

141- People who engage in extreme sports are well aware of the risks they are …………… .
1) involving
2) making
3) getting
4) taking

پاسخ
گزینه 4

ترجمه
افرادی که در ورزشهای بسیار مهیج و پرریسک شرکت می کنند به خوبی از ریسک هایی که آن را در بر
می گیرد ،آگاه هستند.
(این سوال به همآیی take a risk ،اشاره دارد).

142- Parkinson became …………… at the social media of his age- producing periodical articles,
broadsheets, and pamphlets, often under the pseudonym Old Hubert.
1) deceptive
2) ingenuous
3) mysterious
4) adroit

پاسخ
گزینه 4

ترجمه
پارکینسون در (تولید مطالب در) رسانه اجتماعی زمان خود– مقاالت ادواری ،صفحات روزنامه ها و
جزوات -تبحر داشت و اغلب آن را با عنوان مستعار هوبرت پیر به چاپ میرساند.

143- Recent research shows that people who spend time meditating each day improve their mental
abilities. It seems that meditation particularly …………… our ability to think in creative, unusual
ways, in other words, to think “outside the box”.
1) notices
2) invades
3) enhances
4) fascinates

پاسخ
گزینه 3

ترجمه
تحقیقات اخیر نشان میدهد که افرادی که در هر روز زمانی را صرف مدیتیشن می کنند ،توانایی ذهنی
خود را افزایش می دهند .به نظر می رسد که مدیتیشن توانایی ما را خصوصا در تفکر خالقانه ،و
(رسیدن) به راهکارهای غیر معمول را افزایش می دهد و به عبارتی درگیر( ،این امکان را برای ما فراهم
می آورد تا ) خارج از چارچوب (معمول) فکر کنیم.

آکادمی زبانیوم

 کشاورزی و علوم انسانی، – هنر99 آزمون دکتری

144- She applied to several universities and was fortunate enough to …………… a place at
Cambridge University to read English literature.
1) surmount
2) evacuate
3) secure
4) furnish

ترجمه
او برای چندین دانشگاه اپالی کرد و به اندازه کافی خوش شانس بود که جایی را در دانشگاه کمبریج برای
.تحصیل در حوزه ادبیات انگلیسی برای خود کند

پاسخ
3 گزینه

.) برای خود کردن است.2  امن ساختن و.1  دارای دو معنایsecure (فعل

145- Paul was facing a unique ……………, something of the kind he had ever faced before in life
and would require all of his wits to solve.
1) resolution
2) commitment
3) junction
4) conundrum

ترجمه
 که هرگز قبال با مثل آن در زندگی مواجه نشده بود و تمام،پااول با مسئله پیچیده خاصی رو به رو شد
.دانش خود را برای حل آن به کار گرفت

پاسخ
4 گزینه

146- As the camera focused on the creepy old house, …………… music added a wicked mood to
the film.
1) placid
2) sinister
3) buoyant
4) bucolic

ترجمه
 موسیقی شیطانی (شوم) حالتی شرورانه،زمانی که دوربین بر آن خانه قدیمی عجیب و غریب فوکوس کرد
.و موحش به فیلم اضافه کرد

پاسخ
1 گزینه

147- That she was fearful of rock climbing did not …………… her determination to join her friends
on a rock-climbing expedition.
1) diminish
2) impress
3) disclose
4) dispute

ترجمه
 عزمش را برای پیوستن به تیم اعزام صخره نوردی کم،این (واقعیت) که او از صخره نوردی می ترسد
.نکرد

پاسخ
1 گزینه

148- While my supervisor liked to think of himself as an open-minded individual, he was really
…………… and always had to have the last word.
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4) jealous

پاسخ
گزینه 3

3) dogmatic

آکادمی زبانیوم

2) pragmatic

1) indifferent

ترجمه
درحالیکه ناظر خود را به عنوان فردی روشنفکر تصور می کرد ،او واقعا متجر بود و همیشه باید حرف آخر
را او می زد (او تصمیم نهایی را میگرفت).

149- unwilling to admit that they had been in error, the researchers tried to …………… their case
with more data obtained from dubious sources.
1) rebut
2) buttress
3) preclude
4) compromise

پاسخ
گزینه 1

ترجمه
(در حالیکه) آن ها تمایلی نداشتند که بپذیرند که در اشتباه هستند ،محققان تالش کردند تا مورد
(تحقیقاتی) خودشان را با اطالعات بدست آمده از منابع مشکوک ،تقویت کنند.

150- though Adam Bede is presented to us by the author as …………… fiction, there are none of
the life-like meanderings of the story of Amos Barton.
1) distinct
2) cheerful
3) unconventional
4) realistic

پاسخ
گزینه 1

ترجمه
اگرچه آدام بید توسط نویسنده به ما به عنوان یک داستان واقع گرایانه معرفی شد ،اما هیچ یک از
پیچیدگیهای زندگی داستان آموس بارتون در آن وجود ندارد.

