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 1399سال  انسانیپاسخنامۀ تشریحی زبان عمومی دکتری گروه علوم 

 

 گرامر/ساختار:

 

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 which do not. 

1) The day gone are when    2) Gone are the days when  

3) That the days are gone that    4) When the days are gone that 

 ( صحیح است:2، گزینه )131سوال 

جایی در های جابهسریعترین راه رسیدن به پاسخ صحیح، رد گزینه است. زیرا این سوال از یکی از حالتبهرین و 

شود. این های بر مبنای تافل، معموالً گنجانده نمیهای استاندارد آزمونزبان انگلیسی آمده است که در سرفصل

قسممممت سممموب فعل به ابتدای جمله  معموالً رود که در آنبه دلیل تأکید بر فعل جمله بکار می جاییحالت جابه

 شود.منتقل می

 (: شکل استاندارد و بدون تأکید این جمله اینگونه است:2توضیح گزینه )

The days are gone when stores could charge … . 

 جایی آمده است و گزینه صحیح است.که در این سوال به دلیل تأکید، با جابه

نوشته شده و  gone areاست که در اینجا  are gone نهاد جمله، فعل مجهول این عبارت(: بعد از 1رد گزینه )

 معنی است.بی

( آمده است اسمی است و بالفاصله بعد از به فعل نیاز داریم ولی 3واره آغازین که در گزینه )جمله (:3رد گزینه )

 ( آمده است.thatدر این گزینه، رابط یا کانکتر )در اینجا 

 آید یا باید طبق شابلون آشنای:در ابتدای جمله می when(: هنگامی که رابط یا کانکتر 4گزینه )رد 

conn  s v, s v. 
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( باید بعد از 3ه اسمی است که مانند گزینه )وارجمله نوشته شده باشد و با عبارت قیدی طرف هستیم یا جمله

 ( آمده است.thatفعل بیاد که در اینجا رابط یا کانکتر )

اصغر ، ترجمه و تالیف علی1399)برای توضیح بیشتر رجوع کنید به کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری، 

 بخش گرامر.( 38و  37، 9، 8، 7رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

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) are being emitted    2) to be emitted 

3) is emitting     4) emitting 

 ( صحیح است:1) ، گزینه132سوال 

 (… the rate at which carbon dioxide and methane) کنیممیای وصفی برخورد وارهبه جملههنگاب تحلیل این سوال 

داشته  (carbon dioxide and methane) نهاد واره باید هم، جملهدر آغاز آن (at) که باتوجه به آمدن حرف اضافه

باید در گزینه صحیح  خواهیم، لذادر جای خالی الزاماً فعل می نیامده است و درنتیجهدر متن که  فعلهم و  باشد

باتوجه به جمع بودن نهاد و اینکه نهاد ما مفعول یا پذیرنده فعل است، فعل جمع و مجهول  .به دنبال آن باشیم

  .نیاز داریم

اند به یکدیگر عطف شده andنهاد داریم که با است زیرا دو  ( هم اشتباه3گزینه ) ( فعل نیستند.4( و )2گزینه )

 نیست.مجهول  (3زینه )گ مفرد است( و عالوه بر این، فعل isها قطعاً باید جمع باشد )که فعل و فعل آن

واره جمله دار آمده است و در ادامه ingجمله نهاد دارد و بعد از نهاد عبارت توصیفی فاعلی یا توضیح کلی جمله: 

 آمده است. جمله وصفی و بدل و در انتهای بدل، فعل اصلی

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری، رجوع کنید به ای توضیح بیشتر )بر 

 بخش گرامر.( 38و  37 ،12، 11 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت
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133- Every time we feel satisfied with what we have, we can be counted as rich, 

……………………….. actually own. 

1) little may we     2) as little as we may 

3) however little we may    4) even though little may we 

 ( صحیح است:3، گزینه )133سوال 

 . است سوئیس متولد انگلیسی نویسنده و فیلسوف ،Alain de Bottonای از گویهاین جمله، گزین

کند که نهاد و فعل در ادامه آن آمده است و معنای صحیحی به میمانند رابط عمل  however( 3در گزینه )

 دهد.جمله می

 کند.ربطی به جمله اضافه میجا شده و بی( نهاد و فعل جابه1گزینه )

دانیم که معنا است زیرا بحث ثروتمند بودن است و دو طرف قیاس قابلیت مقایسه شدن ندارند. می( بی2گزینه )

 آید باید هم از نظر مفهومی و هم از نظر گرامری قابلیت مقایسه داشته باشند. ز قیاس میآنچه که قبل و بعد ا

دلیل اعمال کرده است. اگر بنا بود این جایی بی( جابهeven though( غلط است زیرا بعد از رابط قیدی )4گزینه )

 مد:آشکل زیر میگزینه درست باشد، باید به 

… even though little we may actually own. 

اصغر ، ترجمه و تالیف علی1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری،  برای توضیح بیشتر رجوع کنید به) 

 بخش گرامر.( 26و  8، 7 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت

 

134- They have little of the sullen, reticent disposition attributed to Indians 

generally, and are cheerful, friendly, hospitable, ………… . 

1) and industrious     2) as well as industrious they are 

3) even are industrious    4) nonetheless they are industrious 

  ( صحیح است:1، گزینه )134سوال 

است که چهار صفت را به  andای با سازی سادهترین سوال این آزمون بوده است. زنجیرهاحتماالً این سوال، ساده

است که در جدول مربوط  friendlyای که ممکن است ما را به خطا بیاندازد واژه کند. تنها نکتهیکدیگر عطف می
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 areهای دیگر همگی فعل دارند و بعد از فعل ربطی هدار به صفت بودن آن اشاره شده است. گزین lyهای به صفت

 ها نیست.نیازی به آن

اصغر ، ترجمه و تالیف علی1399)برای توضیح بیشتر رجوع کنید به کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری، 

 بخش گرامر.( 24رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

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) necessarily still doing the driving   

2) still they do the driving necessary 

3) by doing the necessary driving still   

4) while still doing the driving necessary 

 ( صحیح است:4، گزینه )135سوال 

سازی جمله سازی انجاب شده است. بار اول قیدی و بار دوب وصفی. شکل بدون کوتاهدر این ساختار دو بار کوتاه

 اینگونه است:

… While they still do the driving which is necessary to their work … 

گردد و اگر قرار بود درست ها برنمیبه قیمت doingدار  ingرسد اما صفت ( در نگاه اول درست بنظر می1گزینه )

 آمد.برگردد باید به صورت بدلی یعنی داخل کاما می many peopleباشد یعنی به 

را داشت کامالً درست  while( رابط 2( نهاد و فعل بیهوده و زائد به جمله اضافه کرده است. اگر گزینه )2گزینه )

 ( است که بعد از رابط بیاید.2سازی شده گزینه )( که پاسخ صحیح است شکل کوتاه4بود. در واقع گزینه )

اصغر ، ترجمه و تالیف علی1399دکتری، )برای توضیح بیشتر رجوع کنید به کتاب منبع جامع زبان عمومی 

 بخش گرامر.( 14رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 
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136- The hardships borne by explorers during the expedition ……………. any hope 

of conquering the unknown territory. 

1) were resulted and they relinquished   

2) resulted in that they relinquished 

3) that was resulted in relinquishing   

4) resulted in their relinquishing 

 ( صحیح است:4، گزینه )136سوال 

نهاد و فعل کامل بیاید،  andخواهیم و ثانیاً اگر قرار باشد بعد از ( غلط است زیرا اوالً فعل مجهول نمی1گزینه )

 .کامای قبل از آن ضروری است

و نقش مفعولی دارد اما ( that they relinquished)سازد اسمی است ای که میواره( غلط است زیرا جمله2گزینه )

 معنی است.بی

کند و جمله واره وصفی اضافه می( فقط جمله3( غلط است زیرا در حالیکه جمله فعل نیاز دارد، گزینه )3گزینه )

 ماند.فعل میاصلی بی

نقص و معنای جمله هم بی کند، حرف اضافه آن درست استجمله را کامل می resulted in(: فعل 4گزینه )

 خواهد شد.

 

اصغر ، ترجمه و تالیف علی1399)برای توضیح بیشتر رجوع کنید به کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری، 

 بخش گرامر.( 57و  56، 1رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

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. 

1) which … that   2) in which …. that 

3) where …. which  4) in them …. and then 

 :( صحیح است2، گزینه )137سوال 

 :در بخش دوب سوال استفاده است  so + Adjective + that + Subject + Verbساختار آشنای 
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… so diluted that life can no longer be sustained … 

 اشتباه هستند.  that( بعلت نداشتن 4( و )3درنتیجه گزینه )

واره ربطی به اسم قبل از خود ندارد واره ضروری است در غیراینصورت جملهدر ابتدای جمله inحضور حرف اضافه 

 ( پاسخ صحیح است.2( رد و گزینه )1شود. بنابراین گزینه )معنی میو بی

 اصغرعلی فی، ترجمه و تال1399 ،یدکتر یکتاب منبع جامع زبان عمومرجوع کنید به  شتریب حیتوض یبرا)

 تیکتاب ک یهاتست لیموضوع در تحل نی. اگرامربخش  28و  27و  26و  19انتشارات ماهان، مهارت  ،یمیرح

 .(شودیگفته م رانیپذبه دانش یمهم و اساس ۀبه عنوان نکت

 

138- The current emphasis ………………. to communicative widespread language-

learning approaches at all school levels. 

1) of a social phenomenon on language the way is opened   

2) in the way that is open to language like a social phenomenon 

3) on language as a social phenomenon will open the way   

4) on opening the way for a social phenomenon as language 

 ( صحیح است:3، گزینه )138سوال 

است و جمله فعل ندارد پس باید در گزینه صحیح به دنبال فعل باشیم.  The current emphasisنهاد جمله 

 شود.( بدلیل نداشتن فعل، رد می4درنتیجه گزینه )

 شوند.( نیز رد می2( و )1های )است درنتیجه گزینه emphasisحرف اضافه  onدانیم از طرفی می

 است. will openو هم دارای فعل  آمده است onدرست   ( هم با حرف اضافه3گزینه )

اصغر ، ترجمه و تالیف علی1399)برای توضیح بیشتر رجوع کنید به کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری، 

 بخش گرامر.( 57و  56، 1، مهارت رحیمی، انتشارات ماهان
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 واژگان:

139 .1 

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می گسترش یافتن/شیوعبه معنای 

 

140 .2 

پنهانکاری کردن درخصوص موضوعی به امید به معنای  sweep something under the carpetاصطالح 

 .اینکه دیگران آن را فراموش کنند، است

 

141 .4 

take a risk پذیرفتن رو چیزی خطر/ریسک یعنی. Risk  معموالَ با فعلtake  میآید و در این سوال نیز پاسخ

 است. takingصحیح فعل 

 

142 .1  
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باید توجه داشت که  شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می دست/زبردستماهر/چیرهبه معنای 

در واقع ناب شخصی است و منظور جمله بیماری  Parkinsonشود که تشخیص دهیم باعث می hisصفت ملکی 

 پارکینسون نیست.

 

143 .3 

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می باال بردن/ افزودن/ بیشتر کردنبه معنای 

 

144 .3 

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می تضمین کردن/حفظ کردن/تأمین با خاطرجمعیبه معنای 

145 .4 

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می مسأله بغرنج /معمابه معنای 

 

  شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می شیطانی/بد یمنبه معنای :  2. 146
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147 .1 

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می کمتر شدن/کاسته شدنبه معنای 

 

148 .3 

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می فکراندیش/کوتهمتعصب/جزببه معنای 

 

149 .2 

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می مستحکم کردن/توجیه کردن به معنای

 

150 .4 

 شود.و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می است نماواقعبه معنای 
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 درک مفاهیم:

 

 

151 .1 

 سوال در مورد سازماندهی متن است.

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری،  رجوع کنید به)برای توضیح بیشتر 

 بخش درک مفاهیم.( 2رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 
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152 .4 

آیند هایی که به شکل جمالت معترضه میاست که در این مهارت آموختیم عبارت 8مهارت سوال مربوط به 

 تعریفی از ماقبل خود هستند.

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری،  رجوع کنید به)برای توضیح بیشتر 

 م.(بخش درک مفاهی 8رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

 

153 .2 

 دهد.در متن، تردید شدید نویسنده را نشان می fewحضور واژه 

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری،  رجوع کنید به)برای توضیح بیشتر 

 بخش درک مفاهیم.( 3رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 
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154 .3 

شویم که هنوز تر جمله آخر متن متوجه میبتواند درست باشد اما با بررسی دقیقنیز  4شاید در دید اول گزینه 

( 2( و )1های )دارویی ساخته نشده است که بخواهد مورد تأیید یا عدب تأیید جامعه پزشکی قرار گیرد. به گزینه

 ای در متن نشده است.نیز هیچ اشاره

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399بان عمومی دکتری، کتاب منبع جامع ز رجوع کنید به)برای توضیح بیشتر 

 بخش درک مفاهیم.( 3رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

 

155 .1 

به معنای شاهکار و کار برجسته است هرچند که در اینجا منظور همان فواید محدودسازی  featمعنای لغوی کلمه 

 sameکالری است که در جمله قبل برای جوندگان اعمال شده و نتایج مطلوبی داشته است. بعلت استفاده از کلمه 

 ده است.بایست به دنبال مرجع باشیم که در جمله قبل عیناً تکرار شمی feat)همان( در کنار 

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری،  رجوع کنید به)برای توضیح بیشتر 

 بخش درک مفاهیم.( 11و  10، 9، 8رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

  



 1399دکتری گروه علوم انسانی سال پاسخنامۀ تشریحی زبان عمومی 

 

 های زبان آزمون دکتری، آزمون دکتر رحیمی، مدرس دورهشده توسط  تنظیمTOLIMO آزمون ،MSRT و.. مؤسسه آموزش عالی ماهان 

 

 

156 .2 

 رسیم( می2گزینه ) های آغازین هر پاراگراف به راحتی بهاست و با خواندن تک جملهسوال مربوط به عنوان متن 

 اصغرعلی فی، ترجمه و تال1399 ،یدکتر یکتاب منبع جامع زبان عموم رجوع کنید به شتریب حیتوض ی)برا

 .(میبخش درک مفاه کیانتشارات ماهان، مهارت  ،یمیرح

 

 

 



 1399دکتری گروه علوم انسانی سال پاسخنامۀ تشریحی زبان عمومی 

 

 های زبان آزمون دکتری، آزمون دکتر رحیمی، مدرس دورهشده توسط  تنظیمTOLIMO آزمون ،MSRT و.. مؤسسه آموزش عالی ماهان 

 

157 .4 

دهد. )در را نشان می 4جمله دوب متن به وضوح اشتباه بودن گزینه  .جزئیات با پرسش منفی استسوال مربوط به 

 آمیزی آزادانه بر خطوط مقدب دانسته شده است.(متن اشاره شده که رنگ

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری،  رجوع کنید به)برای توضیح بیشتر 

 رک مفاهیم.(بخش د 4رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

 

158 .1 

استفاده  plein airنیز در آثار خود از سبک  Macchiaioliدر پاراگراف دوب گفته شده است که گروه نقاشان 

در واقع  plein airکردند )به صورت تجربی( و از طرفی در خط هفتم پاراگراف اول به وضوح اشاره شده که می

 است. outdoor paintingهمان 

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری،  رجوع کنید به)برای توضیح بیشتر 

 بخش درک مفاهیم.( 3رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

 

 

 



 1399دکتری گروه علوم انسانی سال پاسخنامۀ تشریحی زبان عمومی 

 

 های زبان آزمون دکتری، آزمون دکتر رحیمی، مدرس دورهشده توسط  تنظیمTOLIMO آزمون ،MSRT و.. مؤسسه آموزش عالی ماهان 

 

159 .3 

( 3توان به راحتی گزینه )که به معنی خصومت/دشمنی است می hostileابتدای پاراگراف سوب، با استفاده از واژه 

 : تقبیح/ عدب تأیید/ مذمت(3را انتخاب نمود. )معنی گزینه 

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری،  رجوع کنید به)برای توضیح بیشتر 

 بخش درک مفاهیم.( 3رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

 

160 .4 

 ( را فراهم نموده است.4کل پاراگراف دوب اطالعات کافی برای پاسخ به سوال گزینه )

 اصغرعلی، ترجمه و تالیف 1399کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری،  رجوع کنید به)برای توضیح بیشتر 

 بخش درک مفاهیم.( 3رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

 

 


