
95پاسخ تشریحی سواالت زبان عمومی کنکور دکتري 

کاري از آقاي نیکپور

عرض سالم و احترام
خداوند را شاکرم

دستم رسیده امروز به 95کنکور دکتري هنروانسانی،کشاورزيعلوم	گروهعمومیزبان	سواالت
.است و در حال پاسخ دادن هستم

بهعیــــناً		لغت44سوال ،12هايگزینهدرموجود	لغت48		ازمجموعدرو	لغت	سوال12در 
4در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتري من آورده شده بود و تنها(قرمز رنگ)اصلیلغتعنوان

.لغت در کتاب وجود نداشت

تست جز تست هاي چالشی خواهد 2ست به راحتی می توان پاسخ داد و ت6تست گرامر به 8از 
…بود

(گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزي)95دکتريآزمونزبان عمومی	گـرامرپاسخ تشریحی بخش :

:131سوال

گزینه 4دارد که البته در پاسخ گویی ما خللی ایجاد نمی کند. هر صورت این سوال یک غلط ساختاري
در ادامهساز هستند که در صورت وجود در ابتداي جمله باید وارونگی اجباري رخ دهد کهقیود منفی

همی کنیم. گزینکار را آغازرخ نداده است. بر طبق استراتژي خودمان یعنی حذف گزینه هاي اشتباه
Neitherابتداي جمله باید در ادامه با جفت خود یعنیاشتباه است چراکه در صورت وجود درnor( از

.شوهري!!!) همراه باشد که نشده استمبحث حروف ربط زن و

استفاده شود. بین دو گزینه باقی مانده Ofهم اشتباه هست چرا که باید بعد از آن ازNoneگزینه
.گزینه مناسبی هستNotگزینه

.است4گزینهصحیحلذا پاسخ
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:132سوال

4ثانیه پاسخ صحیح را می یابیم. با کمترین نیاز به ترجمه ؛ گزینه 30سوال ساده اي است در کمتر از
حالت ربع ملکوت و یکی)بار غلط است2گزینه چهار حالت ربع ملکوتی!! حذف می شود. به عبارتیدر

فروند موصولی یک آنالیز موصولی دلیل وجود یکسوم شخص براي فاعل جمع)به sدیگري وجود
میخواهد بیاید وسط که includeفعل دیگري به نامانجام می دهیم، یک فعل در جمله وجود دارد

.هم غلط هستند3و1پنهان بیاید ، پس گزینه باید با سیم رابط آشکار یا

.است2گزینهصحیحلذا پاسخ

:133سوال

روزه و کالس هاي گروهی اشاره کردم در مبحث 1در کالسهاي تست بسیار خوبی است. چندین بار
دابل چک می کنیم که لزوماً مقایسه بین دو چیز صورت گرفتهthanاستفاده ازصفت تفضیلی براي

ه تفضیلی بوده است.لذا بدر جمله به کار رفته پس تحقیقاً ساختار صفتThanزمانی کهباشد ، حال
.است1گزینهصحیحپاسخوضوح در می یابیم

:134سوال

در گزینه ها دیده می شود پس آنالیز موصولی انجام فروند موصول تست خوب و آموزنده ایست. یک
غلط4و2فعل در جمله وجود دارد پس نیاز به سیم رابط حس می شود پس گزینه 2می دهیم. 
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باشیم از مبحث orهستند. براي انتخاب گزینه صحیح بین گزینه هاي باقی مانده باید به دنبال جفت
.هستwhetherحروف ربط جفتی که طبیعتا

.است3گزینهصحیحا پاسخلذ

:135سوال

در جمله n-1رویکرد کم ترین نیاز به ترجمه می بینیم که تعادلاولین تست چالشی آزمون است. با
رد می 1باید با سیم رابط وارد شود. با این استدالل گزینهmoveلذا فعل بعدي به نامبرقرار است،

.شود

حال دیگر ابزار ساختاري دیگري در دسترس نداریم و ناگزیر باید به سراغ ترجمه برویم که در می 
.است2گزینهصحیحیابیم پاسخ

:136سوال

چالشی هست و since .کردمنکات را چندین بار در کالسها اشارهسوال بسیار زیبایی است. تمامی
ه بعد از آن قید زمان نیست پس درمی کنیم که فعل بیار است یا خیر.ازآنجایی کچالش را برطرف

است پس 2-2برقرار نبوده وn-1است.در جملهbecauseمعناي به خاطراینکه بوده پس معادل
.غلط هستند2و1یک فعل نیاز داریم لذا گزینه هاي 

اشاره کردم فعلحال نکته زیباي این سوال اینجا مطرح می شود.در کالس هاي هفته هاي اخیر
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believe inدر معناي اعتقاد داشتن است و فعلbelieve toمعناي پنداشتن هستدرbelieve in

.معناي پنداشتن استدرbelieve toدر معناي اعتقاد داشتن است و

هاگر نمی دانستید کطبیعتاً در اینجا معناي ستاره ها اعتقاد دارند معناي با مفهومی نیست!!! پس
believe toصحیص برسیدمی توانستید به پاسخ3ینه هم داریم با رد گز:

it is believed to be ——- it is considered to be
.است4گزینهصحیحلذا پاسخ

:سوال رو مختصراً به پاسخ کلیدي اشاره می کنم و فردا پاسخ تشریحی را ارایه می دهم2این 

.است3گزینهصحیحپاسخ:137سوال

.است1گزینهصحیحپاسخ:138سوال
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(گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزي)95دکتريآزمونلغــاتپاسخ تشریحی بخش

:کتاب مرجع لغـات زبان عمومی استـاد نیکــ پورو ارجاع آن به

.استصحیح4گزینه:139سوال

.او ورزش کردن و رژیم غذایی مناسب است.…طول عمر…آقاي شوارتز امروز صد ساله شد و راز

Revival : 46صفحه -2فصل
Persistence : 159صفحه -8فصل

Permanence : 39صفحه -2فصل
Longevity :از صفتlong در معناي طوالنی و بلند می آید که در معناي طول عمر و سن و سال

.است

.استصحیح3گزینه:140سوال

با موضوع اصلی کنفرانس مطبوعاتی ندانست و ترجیح داد به آن .…مرتبط…گار رااو سوال روزنامه ن
.پاسخی ندهد

Sensitive : 94صفحه -5فصل
Peripheral : لغت زیبایی است–233صفحه -12فصل!

Pertinent : 295صفحه -15فصل
Attentive : 303صفحه 15فصل

.استصحیح3گزینه:141سوال

.و بنابراین باید خراب شود.…تجاوز کرده بود.…اشبالکن خانه جدید او به محدوده زمین همسایه

Infiltrated into : در معناي نفوذ کردن–246صفحه 13فصل
Deprived of : چندین بار در کالس ها بر معنی این فعل تاکید کردم و بیان –137صفحه 7فصل

.فته نشوداشتباه گرDeriveشد که با

Encroached on :ر ددر معناي به ملک کسی تجاوز کردن است لذا اصال لغات پرکاربردي نیست و
گزینه دیگر جبران کرده و 3کتاب نیامده و نخواهد هم آمد!! ولی طراح اگر چنین لغتی را آورده در 
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که معنی 3هگزینطمینان بگوییداآنها را رد کنید و بالغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانید به راحتی
.این یکی از استراتژي ها ما براي پاسخ به سواالت واژگان است.صحیح استآن را نمیدانیم پاسخ

Imposed on : 119صفحه -6فصل
.استصحیح1گزینه:142سوال

.است و از نظر داخلی بسیار کثیف است.…بیرونی…خانه همسایه ما صرفا داراي زیبایی

Extrinsic : راستاي رویکرد یادگیري لغات از روش ریشه شناسی چندین بار در-66صفحه 3فصل
وinterior,exteriorکه متضاد هم هستند اشاره شد و مثال هايin , exوندهايدر کالس به پیش

internal,externalزده شد.

Aesthetic : 345صفحه 18فصل
Decorous :کت است،طبیعتاً براي این معنا چندین لغت پرکاربرد وجود دارد بانزادر معناي مودب و

.استلغت را در مقایسه با بقیه کم تکرارتر کرده است و در کتاب هم آورده نشدهکه این

Tender :لذاونیستپرکاربرديلغتآکادمیکعمومیزبانحوزهدر. استشکنندهبه معناي ترد و
.خواهد شدنونشدهاشارههمماکتابدر

.استصحیح4گزینه:143سوال

که آن مجسمه ساز مجسمه یخی را ساخته بود تحت تاثیر قرار .…مهارتی…ما همگان به وسیله
.گرفتیم

Aggression : 209صفحه 11فصل
Implement : لغت بسیار پرکاربرد و زیبایی است! به خاطر ندارم در کالسی –121صفحه 6فصل

!تاکید نکرده باشمexecuteلغت و مترادف پرتکرار آننبه اهمیت ای

Abruptness : 21صفحه 1فصل
Dexterity : در کالسهاي ترم پاییز دانشگاه امیرکبیر و عالمه طباطبایی –321صفحه 16فصل

= adroit = deft = skilled = expertماهر،متخصص،زبردست و مترادفهايچندین بار به لغت

adept = dexterousاشاره کردم.

.استصحیح2گزینه:144سوال

هايمردم به زودي از تاکتیک هاي ماکیاولیستی او براي پیروزي در انتخابات مطلع شدند و روش
.…محکوم کردند.…فریبکارانه او را
Dissatisfy : 83صفحه 4فصل
Condemn : بیان کردم که این نوع کالس با ذکر یک مثال کاربردي در–105صفحه 5فصل

در معناي تقبیح کردن است ، condemnکردن به زندان متفاوت است ، محکوم کردن با محکوم
.می گوییم ما تبعیض نژادي در هر جاي جهان که باشد را محکوم(تقبیح) می کنیمبراي مثال
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Overlook : 38صفحه 2فصل
Threaten : 90صفحه 4فصل

.استصحیح3گزینه:145سوال

است که دایما سعی می کند از غذاهایی که توسط …وسواسی و سخت گیر…کیم یک غذاخور
.بهترین آشپزها پخته شده است هم ایراد بگیرد

daunting : 343صفحه 18فصل
superfluous : 357صفحه 18فصل

crucial : 68صفحه 3فصل
fastidious : لغت جالبی است–261صفحه 13فصل!

.استصحیح4گزینه:146سوال

دختر بچه به طور خیلی هوشمندانه اي سوال من درباره شغل پدرش را، با سوال کردن ابزاري که در 
.…منحرف کرد…دستم بود

expose : 162صفحه 8فصل
accuse :جمله مثال کتاب لغت18بینهایت لغت پرکاربردیست و در بیشتر ازaccuse استفاده شده

(…و123،صفحه 115،صفحه 88،صفحه 37،صفحه 32(صفحه است.
retaliate : 254صفحه 13فصل

deflect :هست،از آنجایی که براي این معنی یعنی منحرف کردن، لغات در معناي منحرف کردن
سراغ داریم لذا یادگیريdeviate,pervert,digress,divertچونپربسامدتريپرکاربردتر و

deflectنیاوردم.در این تست هم همانند پرکاربرد و مفید نمیدانم، طبیعتاً آن را در کتاب همرا آنچنان
گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی 3در طراح اگر چنین لغتی را آورده141تست شماره 

صحیح که معنی آن را نمیدانیم پاسخ 4گزینهبگوییماطمینانو باآنهاقرار داده که میتوانیم با رد
!است

.استصحیح3گزینه:147سوال

ها همان تخمها مثلبر قرار کردم و به او گفتم که دانه.…قیاس.…من میان زندگی گیاهی و حیوانی
ها بیرون بیایند گرم و ها را تا زمانی که جوجههستند،مانند تخم مرغ و تخم پرندگان که مرغ مادر آن

.خشک نگه می دارد

Distinction :194صفحه 10صل ف
Equilibrium : 298صفحه 15فصل

Analogy : عبارت–لغت زیبایی است در معناي قیاس! –148صفحه 8فصلto make

analogy betweenرا در مقاالت زیادي مشاهده می کنیم.
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Generalization :جمله مثال کتاب از آن استفاده شده 9لغت ساده و پرکاربردیست و در بیشتر از
(…و221،صفحه 201،صفحه 131است.(صفحه 

.استصحیح1گزینه:148سوال

.استصحیح4گزینه:149سوال

.استصحیح2گزینه:150سوال

(گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزي)95دکتريآزمونزبان عمومیدرك مطلبپاسخ بخش :
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.استصحیح2گزینه:151سوال

.استصحیح3گزینه:152سوال

.استصحیح4گزینه:153سوال
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