
 51ی کوییز شمارهپاسخ 

 زبان

 استاد فرید     

 

 بخش اول: گرامر

 1 يگزينه پاسخ -1

 .دارههمخوانی هم  is که با هبه عنوان نهاد جمله عمل کنتونه دار میingفعل 

 رسد ساده است. به اندازه اي که به نظر می (گلیکاه) خشتی هاي* ساختن خانه

 2 يگزينه پاسخ -2

ام اينجا تا به کاما برس توبانان که و می داشته باشامجمله تا دو  ،وقتی بعدش اسهم بااد بايد although، چرا که گزينه هاي يک و سهه نادرسهت هنهتن

( ردازنپپااده روي میورزش ، مورد عالقه ي کوهنوردان و افرادي است که به همرتفعخالی چون تضاد داريم )يعنی با اين که کوه  در ضمنفعلی نداريم. 

 رسام.می دوي ماذاره و حذف ماشه و باز به گزينه ناقصجمله رو ي چهار از لحاظ معنايی هم گزينه انتخاب اصاله ي دو درسته. گزين

 پردازند.و افرادي است که به پااده روي مید، مورد عالقه ي کوهنوردان * کوه ويتنی، يکی از بلندترين کوه هاي آمريکا، علی رغم ارتفاع خو

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 يگزينه پاسخ -3

 هب يک يگزينهانتخاب .  شهما حذف( was) داره اضافی فعل هي چون سه ي گزينه نداريم؛ الزم ياهديگ فعل پس ،شده آورده left يعنی جمله فعل

  شه.ما حذف هم دو ي گزينه پس ،شهما نهاد بدون جملهدو  يگزينه انتخاب با و نهاد بعدش حتما نادرسته. whenخاطر وجود 

 . گذاشت برجاي روس ي کشته سرباز مالاون 1.1 مجار،-اتريش آلمان، ناروهاي با روساه جنگ اول سال سه* 

 

 بخش دوم: واژه

 1 يگزينه پاسخ -4

 . شد کشف کردند، می کار مصنوعی صمغ روي بر که دانشمند دو توسط تصادفا تفلون

 شناسانهوظافهوجدان/ با( 4 مند نظام صورت به( 3 آسامعجزه طوربه( 2 ناگهان تصادفا،( 1

  2 يگزينه پاسخ -5

 در هدايت افراد يافتن تعادلی صحاح بان مازان تاکاد بر ناازهاي کارکنان و مازان تاکاد بر تولاد اقتصادي است. مهم و تعاان کنندهيکی از منائل 

 افتاده ( پاش پا4 مربوطه( 3 قاطع/ تعاان کننده/ مهم( 2 غار اصلی، نامربوط/ خارجی( 1

 

Although + subject 

Despite + noun 


