
 01ی کوییز شمارهپاسخ 

 زبان

 فریداستاد      

 

 گرامر: بخش اول

  2 يگزينه پاسخ  -11

 شدن معکوس باعث يه جا، موقعیت و مکان بیان براي جمله يابتدا در( شهمی شروع اضافه حرف با که عبارتی يعنی) اضافی عبارت دنآور

 (.جايی نه درست شدن ريخت سوالی بدون عالمت سوالبهها جاحواس تون باشه) بايد بیاد. نهاد از قبل فعل يعنی شه:می جمله ارکان

 . است گرفته قرار ساله 1221 هرم يک مکزيک، يوکاتانِ  ي جزيره شبه در بِک ريو ي منطقه اعماق در* 

  1 يگزينه پاسخ -2

 از. هباش داشته همخوانی censored in his native Ireland and elsewhere ترکیب با و censor فعل با که هنهاد هي نیازمند جمله اين

  . به کاماها خیلی دقت کنین.و از همون اول حدف میشن دارن اضافی فعل چهار و دو هايگزينه ،هم فعل تعداد لحاظ

 قرار خودش تاثیر تحت را نويسندگان از نسلی بود، شده سانسور ديگر جاهاي در و ايرلند خودش کشور در که جويس، جِیمز اثر اُلیسِز* 

 . داد

  4 يگزينه پاسخ -3

 به که، آنجا از" معناي به 2 يگزينه. )خالف بر /علیرغم معناي به 4 و 3 يگزينه دو از يکی يعنی ،هتضاد بیان براي ياکلمه نیازمند جمله

 اين جوري که د،بیا کامل ي جمله يه بايستی کاما تا although از بعد سه، يگزينه ضمندر( .غیرمنطقیهاز لحاظ معناي  اينجا کال "خاطرِ

  .بلکه اسم يا ترکیب اسمی میاد رهنمی کار به جمله Despite از بعد که چرا شه،می 4 يگزينه صحیح پاسخ پس. نیست

 . داد ادامه کردنش نقاشی به مالی،( دستاورد) پاداش و موفقیت عدم علیرغم وَنگوگ، وينسِنت* 

 بخش دوم: واژه

  1 يگزينه پاسخ -4

 دح از بیش جوانا، ماري داشتن همراه با رابطه در مخدر مواد به مربوط قوانین آيا که کنند می بررسی را مسئله اين دارند گذاران قانون 

 .نه يا هستند شديد

 مبهم( 4 متنوع( 3 پوشیده نهان،( 2 خشن شديد،( 1

   4 يگزينه پاسخ -2

 خیابانها از خارج را خود هايفعالیت که را اين نجابت کردند، می ايجاد وحشييت و رعب شييیکاگو در 1221 يدهه در که تبهکار گروههاي از بعضييی

 .نداشتند دهند، انجام

  نجابت( 4  جرات شجاعت،( 3  منابع( 2 توانايی( 1

 


