
 1399سال  پایه و فنی مهندسیپاسخنامۀ تشریحی زبان عمومی دکتری گروه علوم 

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

 1399سال  و فنی مهندسی پاسخنامۀ تشریحی زبان عمومی دکتری گروه علوم پایه

 

 گرامر/ساختار:

 است صحیح 3 گزینه -131

 و کالس و کتاب در تمرکز و تمرینات پرتکرارترین شاید است. ساده بسیار و بدل تحلیل به مربوط سوال

 است. بوده موضوع همین بر هاتست

 باشد. داشته کانکتر بدون لفع تواندنمی بدل زیرا است غلط (1) گزینه

 .باشد that تواندنمی کاما، مجاورت در ما وصفی رابط بدل داخل زیرا است غلط (4) و (2) گزینه

 است: زیر وصفی وارهجمله شده سازیکوتاه شکل واقع در که است کاملی بدل (3) گزینه

 …, which was first introduced in 1925, …. 

اصغر ، ترجمه و تالیف علی1399ع کنید به کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری، )برای توضیح بیشتر رجو

 بخش گرامر.( 13و  3 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت

 

 است صحیح 2 گزینه -132

 that+SVها، آمدن مصدر یا ساختار در موارد متعدد در کالس ذکر شد که یکی از نکات مهم در حضور صفت

( نیز 2گیر. سایر شرایط گزینه )مصدر قرار می enoughو  veryو  tooدیدیم بعد از ها است که بعد از آن

 درست است و درنتیجه پاسخ صحیح این گزینه است.

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

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

 .(شودیگفته م رانیپذبه دانش یمهم و اساس ۀبه عنوان نکت تیک
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 است صحیح 4 گزینه -133

دهد که ما بالفاصله به نهادی نیاز داریم که این بدل بر آن داللت کند. یعنی بدل آغازین به روشنی نشان می

و هم نهاد و فعل آن کامل و معنادار است لیکن  (the theory) معرفه شده است the( که هم با آمدن 4گزینه )

( a property) ( فعل ندارد و بدل آغازین نیز به نهاد2این شرایط در سه گزینه دیگر حاکم نیست. گزینه )

 کند.داللت نمی

اصغر جمه و تالیف علی، تر1399)برای توضیح بیشتر رجوع کنید به کتاب منبع جامع زبان عمومی دکتری، 

 بخش گرامر.( 3رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

 است. صحیح 1 گزینه -134

  and سازپایههم با است ایساده سازیموازی

 نیستند. پایههم and چپ سمت با و دارند فعل همگی دیگر گزینه سه

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

 بخش گرامر.( 24رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 
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 است صحیح 4 گزینه -135

 دارد. نیاز فعل به و (people) است آمده آن نهاد که شده شروع that با ایوارهجمله فعلمان و نهاد از بعد

 فعل به همچنان و ندارد جمله در تأثیری هم آن از بعد بدل و است کامل people از بعد وصفی وارهجمله

 است. شده آورده صحیح بصورت (4) گزینه در گزینه تنها که داریم نیاز

 (they) است. اضافی نهاد دارای (1) گزینه

 خواهیم.می فعل مستقیماً و نیست نیازی and به (2) گزینه

 است. یختهر هم به جمله، ساختار هم و است اضافه they فاعل هم (3) گزینه

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

 بخش گرامر.( 9و  1رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 است صحیح 2 گزینه -136

 آن بر عالوه .است آورده صفت چند اینجا در که خواهیممی اسم of از بعد زیرا هستند غلط (4) و (1) گزینه

 دارد. نیاز اسم به هم its ملکی صفت

 و operational) صفت دو اینجا ربطی. فعل از بعد یا آیدمی اسم از قبل یا صفت، زیرا تاس غلط (3) گزینه

interactive) اسم. از قبل نه و هستند ربطی فعل از بعد نه که دارد وجود 

 این در که بیاید اسم یک باید یعنی خواهیممی اضافه رفح مفعول towards اضافه حرف از بعد (:2) گزینه

 است. درست کامالً  عبارت و کنندنمی وارد جمله به ایرادی اسم از قبل صفت و قید استاندارد ساختار گزینه،

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

 بخش گرامر.( 2 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت
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 است صحیح 2 گزینه -137

 هستند. فعل زنجیره عضوهای اند.شده عطف هم به and با که موازی ساختارهای از است ایساده سازیزنجیره

 اول فعل دو با زمانی نظر از (employed were) سوم فعل هستند. معلوم (owned و had) دوم و اول فعل

 در شرایط این که بیاید مجهولی شکل به باید بعدش by+Noun و جمله مفهوم به باتوجه اما دارد تناسب

 است. مشخص و بارز کامالً (2) گزینه

اصغر ، ترجمه و تالیف علی1399نبع جامع زبان عمومی دکتری، )برای توضیح بیشتر رجوع کنید به کتاب م

 بخش گرامر.( 24رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت 

 

 است صحیح 3 گزینه -138

  است. جمله مفهوم درک درست، گزینه به رسیدن راه تنها

  است. معنابی و ندارد مالکیت s که است ایبگونه (1) گزینه

 اینگونه باید درست مفهوم (3) گزینه مانند نیست. داستان بیوتیکآنتی که چرا است معنابی نیز (2) گزینه

 باشد. بشری موفقیت هایداستان از یکی بیوتیکآنتی که باشد

 نیست. موفقیت بیوتیکآنتی چون است معنابی هم (4) گزینه
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 واژگان:

    multitude:است صحیح 1 گزینه -139

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می  بسیاری / انبوهیبه معنای 

 volatile :است صحیح 3 گزینه -140

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می آشفته/متشنج/وخیمبه معنای 

 descent :است صحیح 4 گزینه -141

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می آمدن فرود/نزول/پایینبه معنای 

 

 camouflage :است صحیح 1 گزینه -142

 .شوداست و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می کردن استتار/مخفیبه معنای 

 



 1399سال  پایه و فنی مهندسیپاسخنامۀ تشریحی زبان عمومی دکتری گروه علوم 

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

 impeded :است صحیح 2 گزینه -143

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می شدن شدن/بسته مسدودبه معنای 

 

 piracy :است صحیح 4 گزینه -144

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می برند دزدیبه معنای ینجا در ا

What is Brand Piracy 

Brand piracy is when a product features a name or logo similar to that of a well-known business. It is 

common among products that can easily be replicated, and consumers will often mistake these products 

for the actual brand name. 

 

 

 destiny :است صحیح 4 گزینه -145

 شود.نای جمله فقط با این گزینه کامل میاست و مع سرنوشت/تقدیربه معنای 

 

 relentless :است صحیح 3 گزینه -146

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می مصر/سمج/پیگیربه معنای 

https://www.investopedia.com/terms/l/logo.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/brand.asp
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 augmant :است صحیح 1 گزینه -147

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می افزودن/کردن تقویتبه معنای 

 

 tiondeteriora :است صحیح 2 گزینه -148

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می شدن زوال/بدتربه معنای 

 

 premature :است صحیح 1 گزینه -149

 شود.است و معنای جمله فقط با این گزینه کامل می نارس/زودرسبه معنای 

  

 respite :است صحیح 4 گزینه -150

 شود.گزینه کامل می است و معنای جمله فقط با این استراحت/فرجهبه معنای 
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 درک مفاهیم:

 

 متن، پاراگراف سه هر خط نخستین ساده مرور با که است عنوان سوال است. صحیح 2 گزینه -151

 رسیم.می صحیح پاسخ به

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

 .(درک مطلببخش  1 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت

 اول پاراگراف پنجم و چهارم خط است. مثبت پرسش با اتجزئی سوال است. صحیح 1 گزینه -152

 کنند.می تأیید را (1) گزینه وضوح به

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

 .(درک مطلببخش  3 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت
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 .نشده ارائه گزینه این خصوص در توضیحی ،2 پاراگراف در است. صحیح 3 گزینه -153

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

 .(درک مطلب و  بخش 4 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت

 است. نیامده متن در مستقیما   آن پاسخ یعنی است استنباطی سوال است. صحیح 4 گزینه -154

 رسید. 4 گزینه به توانمی راحتی به متن  9 و 8 خط در

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

 .(درک مطلببخش  6 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت

 است. صحیح 2 گزینه -155

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

 .(درک مطلببخش  4 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت
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 است. صحیح 3 گزینه -156

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

 .(درک مطلببخش  3 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت

 است. صحیح 3 گزینه -157

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

 .(درک مطلببخش  3 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت

 است. صحیح 1 گزینه -158

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

 .(درک مطلببخش  3 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت
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 است. صحیح 2 گزینه -159

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

 .(درک مطلببخش  3 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت

 است. صحیح 4 گزینه -160

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

 .(درک مطلببخش  2 رحیمی، انتشارات ماهان، مهارت

 


