
 25ها/  آکادمی کنکور دانشگاه تهرانی                                                                                           بخش اول: تکنیک های درک مطلب کنکور 

 1درک مطلب شماره 

Many people who are looking to get a pet dog get a puppy. There are many reasons why people get 

puppies. After all, puppies are cute, friendly, and playful. But even though puppies make good pets, 

there are good reasons why you should consider getting an adult dog instead. When you get a puppy, 

you have to teach it how to behave. You have to make sure that the puppy is housebroken so that it 

does not go to the bathroom inside the house. You have to teach the puppy not to jump up on your 

guests or chew on your shoes. You have to train the puppy to walk on a leash. This is a lot of work. On 

the other hand, when you get an adult dog, there is a good chance that it will already know how to do 

all of the previously mentioned things. Many adult dogs have already been housebroken. Many adult 

dogs will not jump on or chew things that you do not want them to jump on or chew. Many adult dogs 

will be able to walk on a leash without pulling you to the other side of the street. Puppies also have a 

lot of energy and want to play all of the time. This can be fun, but you might not want to play as much 

as your puppy does. Puppies will not always sleep through the night or let you relax as you watch 

television. On the other hand, most adult dogs will wait on you to play. What is more, they will sleep 

when you are sleeping and are happy to watch television on the couch right beside you. There is one 

last reason why you should get an adult dog instead of a puppy. When most people go to the pound to 

get a dog, they get a puppy. This means that many adult dogs spend a lot of time in the pound, and 

some never find good homes. So if you are looking to get a dog for a pet, you should think about 

getting an adult dog. They are good pets who need good homes 

 

1) The author apparently thinks that puppies are 

 A. bad pets because they take too much work to own 

 B. friendly, playful, and a lot of work 

 C. not as cute as adult dogs 

 D. not as playful as adult dogs 

 

2) The main purpose of paragraph 2 is to explain how puppies 

 A. are very immature 

 B. do not make good pets 

 C. can be very destructive 

 D. are a lot of work 

 

3) Which is the best example of a dog that is housebroken? 

 A. Spot goes outside to use the bathroom. 

 B. Rex always breaks things inside of the house. 

 C. Rover never jumps on guests. 

D.Muffinchewsonpeople’sshoes 
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4) According to the passage, why are adult dogs easier to take care of than puppies? 

 I. Puppies need to learn how to walk nicely on a leash.  

II. Adult dogs have less energy than puppies do.  

III. It is harder for adult dogs to find a home than it is for puppies. 

 A. l only 

 B. I and II only 

 C. II and III only 

 D. I, II, and III 

 

5) Based on information in the passage, which of the following statements is false? 

 A. Puppies have a lot of energy.  

B. Puppies need a lot of attention.  

C. Adult dogs do not like to play.  

D. Adult dogs do not need eat very much. 

 

6) The author begins paragraphs 3 and 5 with the phrase, "On the other hand." This phrase is used to 

 A. highlight an example  

B. contrast previous information 

 C. contradict a later statement  

D. support the upcoming paragraph 

 

7) In the final paragraph, the author says, "many adult dogs spend a lot of time in the pound, and some 

never find good homes." Based on what you have read in the passage, why is this most likely the case? 

 A. People see adult dogs as unhappy and dangerous, while they see puppies as cute and friendly. 

 B. People understand that most adult dogs still need to a lot of training before they understand how to 

behave properly. 

 C. People think that puppies are cute and playful and do not always think about how much work it 

will take to train them.  

D. People do not want to get a dog that does not have much time left to live. 
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8) Based on information in the passage, it can be understood that someone who owns a puppy must be 

 A. strict 

 B. serious 

 C. careful 

 D. responsible 

۱درکمطلبشرارک

  b. گهينه ی ۱

ن جمالتی که گهينه های ديگه رو ساپورت کنه نداره و از طرفی ما توی پاراگراف اول داريا که توله سگ دوسرتانه  مت

 ، ناز و بازيگوش هستند در پاراگراف دوم ها داريا که کار های زيادی برای مراقبت از توله سگ ها بايد انجام داد.

 d.گهينه ی 2

 ها رو بیان میکنه اما موضوع اصلی پاراگراف نیست.  گرچه پاراگراف دوم مخرب بودن توله سگ 

 a. گهينه ی ۳

housebroken  :اينجا معنی خاص خودش رو داره که بايد با خوندن متن فهمید توی متن داريا که 

“youhavetomakesurethatthepuppyishousebrokensothatitdoesnotusethebathroominsideof

your house.” 

يعنی اين که توله سگ آموزش داده شرده کره در خانره      housebrokenبا اين توضیحات به اين نتیجه می رسیا که 

 دستشويی نکنه مگالب به روتون(

 b. گهينه ۴

 از اين نوع سواالت زمان گیر ها تازگی ها توی کنکور میاد البته خیلی ها سخت نیستند.

تا گهينه که تو هر گهينه يک يا دو يا سره ترا عبرارت هرا هسرتند يعنری درسرت        اينجا ما سه تا عبارت داريا و چهار 

 هستند مبا توجه به صورت سوال(

 که عبارت اول رو ساپورت میکنه you have to train the puppy to walk on a leashتوی متن داريا که 

 توی پاراگراف چهارم داريا که  

Puppies also have a lot of energy and want to play all of the time 

 از طرفی تو پاراگراف پنجا داريا که

adult dogs sleep when you are sleeping and are happy to watch television on the couch right 

beside you 
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غیرب  اين نشون دهنده ی اين هست که سگ های بهرگسال انرژی کمتری نسبت به توله سگ ها دارند مچشا بسرته  

 گفتیار( اين عبارت دوم رو ساپورت میکنه.

 توی پاراگراف آخر ها داريا که  

many adult dogs spend a lot of time in the pound, and some never find good homes 

اين به ما میگه که پیدا کردن خونه برای سگ های بهرگسال سخت تره نسبت به توله سگ ها به هرر حرال ايرن بره     

 ی به اين معنی نیست که مراقبت ازشون راحت تر باشه که باعث میشه عبارت سوم غلط از آب دربیاد.تنهاي

 c. گهينه ۵

 تو پاسخ سوال قبلی توضیح داده شد

 b. گهينه 6

رو بلد باشرین کره اگره بلرد      on the other handبرای پاسخ دادن به اين متن بايد در مرحله ی اول معنی عبارت 

نری ببینین معنیش رو. بعد با خوندن دقیق اين سوال به اين نتیجه میرسین که در هر دو عبارت به نیستین از ديکش

 يک منظور استفاده شده البته شما با دونستن معنی عبارت بدون نگاه به متن ها میتونین پاسخ بدين اين سوال رو.

 c. گهينه 7

 بیاين اين يکی رو با رد گهينه حل کنیا

ا اصال هی  اطالعاتی نداريا و وقتی اطالعاتی نداريا نبايد قضاوت کنیا ای کاش تو زندگیمون هرا  م aدرمورد گهينه 

 همینطوری بوديا

 با توجه به متن غلط هستش و گهاره ايه که عکس آن صادق است مرياضی ؟ منطق؟ همینه که هست( bگهينه 

 اده از مطالب اضافی هستش.ها باز مطلبی در موردش نداريا در واقع استنباط با استف dگهينه 

 d.گهينه 8

 تو پاراگراف اول داريا که

But even though puppies make good pets, there are good reasons why you should consider getting 

an adult dog instead 

پس کسی که تولره سرگ   و بقیه پاراگراف ها به اين که چطور اين ها به مراقبت احتیاج دارند اختصاص داده شده 

 داره بايد آدم با مسئولیتی باشه.

  ۹۳خسته شدين نه؟ پس برای رفع خستگی يه درک مطلب راحت تر میذارم از کنکور خارج از کشور سال 
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 فعل دوم بعد از فعل اول

 آيند تابع يکی از الگو های زير هستند:در زبان انگلیسی افعالی که بالفاصله بعد از فعل ديگری می 

Verb + doing/ الگوی اول 

Verb + to do الگوی دوم/    

Verb +  مفعول + to do الگوی سوم /    

Verb +  مفعول + do الگوی چهارم /    

 

 دار می آيد.  ingافعالی که بعد از آن ها فعل  الگویاول

Avoid                                                                                                  جلوگیری کردن   

Finish                             پايان دادن   

Keep                                                                                                          ادامه دادن  

Miss                                                                                                                  دلتنگ شدن

    Dislike     متنفر بودن                                                                                                    

Risk    ريسک کردن                                                                                                     

Enjoy               لذت بردن                                                                                            

Imagine                                                                                               تصور کردن        

Mind                                                                                                    مشکلی داشتن 

Go on                                                             ادامه دادن                                              

Stop* متوقف کردن انجام کاری                                                                                          

مثالها:

I avoid smoking in the public.  

 نامن از سیگار کشیدن در عموم خود داری میک

Can you imagine going to the jungle now? 

 می تونی تصور رفتن به جنگل رو بکنی؟

Do you mind taking a picture of me? 
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 میشه لطفا از من عکس بگیرين؟

He went on talking about himself 

 او به حرف زدن در مورد خودش ادامه داد.

I finished studying math yesterday. 

 وز رياضی خواندن را متوقف کردم.من دير

 

 می آوريا  notدار يک   ingبرای منفی کردم اين جمالت قبل از فعل 

I enjoy not working. 

 من از کار نکردن لذت می برم.

: stop*نکبهدرمورد

 دار باشد.    ingعل می آيد که معنای آن متفاوت است با وقتی که فعل بعد از آن ف  toگاهی اوقات فعل با   stopبعد از 

مقایسهکنفد:

I stopped to smoke 

I stopped smoking  

 در جمله ی اول ، شخص کاری میکرده آن را متوقف کرده تا سیگار بکشد.

 در جمله ی دوم، شخص عادت سیگار کشیدن را ترک کرده است.

 و بعد از آن فعل. می آيد  to افعالی که بعد از آن ها لگویدوما

Want                                                                                                        استنخو 

Try                                                                                                      تالش کردن 

Ask                                                                             درخواست کردن، پرسیدن       

Tell                                                                                                    گفتن          

Promise   قول دادن                                                                                              

Forget  فراموش کردن                                                                                            

Decide                                                                                             تصمیا گرفتن 

Plan نقشه کشیدن ، خواست کاری را کردن                                                                     
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      Force             مجبور کردن                                                                                            

      Would like دوست داشت                                                                                             

      Order                                                                                                  دستور دادن       

       Allow          اجازه دادن                                                                                          

       Remind                                                                                         به ياد آوردن      

       Advise                                                                         نصیحت کردن                       

       Warn هشدار دادن                                                                                                     

       Invite                                         دعوت کردن                                                          

       Expect          انتظار داشتن                                                                                        

:مثالها

I want to become a doctor. 

 می خواها دکتر شوم.

He tried to cook a sandwich  

 او تالش کرد تا يک ساندوي  بپهد

Ali decided to go there 

 علی تصمیا گرفت که آن جا برود

I would like to kill him 

 تمايل دارم او را بکشار

 .می آوريا  notکلمه ی   toبرای منفی کردن اين الگو قبل از 

I want not to waste time 

 .می خواها وقت تلف نکنا

باشفد!!! would likeو likeبتفاوتتذکر:مراق

   و بعد از آن فعل می آيد.  toمفعول و بعد از آن   افعالی که بعد از آن ها الگویسوم
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Want  

Ask 

Tell 

Promise 

Force 

Order 

Allow 

Remind 

Advise 

Warn 

Expect 

 فعل يک مفعول داريا.اين الگو بسیار شبیه به الگوی دوم می باشد فقط با اين تفاوت که بین دو 

 مثال ها :

I want you to study now 

 ازت می خوام که االن مطالعه کنی

I expected him to be the winner 

 ازش انتظار داشتا که برنده شود.

I allowed her to watch TV 

 به او اجازه دادم که تلويهيون ببینه

 toل بدون اول فعل میاد بعد ازون مفعول بعدش فع الگویچتارم

       Let                                   اجازه دادن                                                                  

       Help                                                                                                   کمک کردن 

       Make مجبور کردن                                                                                               

 بیاوريا.  toو ها فعل بی   toها میتوان فعل با   helpبعد از فعل 

Help   چونh   يعنی ها با فعل با  "ه"داره يا همونto   میاد ها فعل بیto  

I let him go there 

 .بهش اجازه دادم اونجا بره

I helped him do the dishes 

 .بهش کمک کردم ظرف ها را بشويد

I helped him to do the dishes 

 .بهش کمک کردم ظرف ها را بشويد

 دار می آيد ايرن حرروف ،    ing( فعل  ...- at- in – on – for- with- by- about- fromبعد از حروف اضافه م   :نکبه

 :حروف اضافه ی مخصوص بعضی از افعال می باشند مثل

He was interested in studying math 
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 .او به مطالعه ی رياضی عالقه داشت

 از مدل زير استفاده می کنیا: "اين مبرای کسی( ضروری / خوب / مفید / بد / ... است که کاری بکند"اگر بخواهیا 

Itbeadjfortodo…++(sb)+++ 

:مثال

It is good for Mohsen to eat apple for his disease. 

 اين برای محسن خوب است که سیب بخورد برای بیماريش

It is necessary for Ali to participate in that school 

 برای علی ضروری است که در آن مدرسه شرکت کند.

It is necessary to have an end in your life 

 دف در زندگی ضروری است.داشتن ه

 دار گاهی میتوانند به عنوان اسا عمل کنند پس می توانند فاعل يا مفعول باشند.    ingافعال 

Swimming helps you become happy 

 .شنا کردن به شما کمک می کند خوشحال شويد

I think teaching is a boring job 

 فکر می کنا درس دادن يک شغل خسته کننده است

 despitewhileafterbeforeدار آورد. مبالفاصله بعد از آنها(  ingمی توان فعل  …////بعد از  نکبه

After finishing high school, he went to oxford 

 .او بعد از تمام کردن دبیرستان به آکسفورد رفت

 .دار می آيد  ingبعد از اصطالحات زير فعل  نکبه

It`s no use                                                                                             ی نداردا فايده 

      Be worth  ارزش داشتن                                                                                              

      I can`t help  تحمل کردن                                                                                            

      Have a difficulty                                                                                    مشکل داشتن  

 به ساختار زير توجه کنید: نکبه

Spendwasteverb+ ing+…+/ 

He spent two weeks studying English 
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 او دو هفته را با مطالعه ی انگلیسی گذراند

 می آوريا  ingبعد از عبارت زير همواره فعل 

Be looking forward to 

 به اصطالحات زير توجه داشته باشید

       Go riding                                                  سواری کردن                                          

       Go shopping                                                                                         خريد کردن  

       Go climbing                                                                  کوهنوردی کردن                  

       Go fishing                                                                                     ماهیگیری کردن 

       Go swimming                                                                                         شنا کردن  

 .می آوريا  toبعد از مجهول اگر فعلی بیايد فعل با همیشه 

He was made to drink the water 

 .او مجبور شده بود که آب را بخورد

He was helped to climb the tree 

 .به او کمک شد که از درخت باال برود

 .دار می آوريا. که نمايانگر روش يا وسیله ی انجام کاری است  ingفعل   byبعد از 

You can speak English well by practicing 

 ريا بايد بعد از ويرگول می آوريا:رو ابتدا بیاو  byاگر 

By practicing , you can speak English well 

 :هر دو جمله اين گونه معنی می شود

   .با تمرين کردن م از طريق تمرين کردن ( می توانید به خوبی انگلیسی صحبت کنید

 

 

 

 

 



 کتاب جامع زبان کنکور                                                                                                    ها                   / آکادمی کنکور دانشگاه تهرانی352

 

change verb 

 تغییر دادن

Synonyms: change, alter, modify, convert, vary, shift, transform 

 

change 

to become different, or make something different 

She’s changed so much since I last saw her that I hardly recognised her.   

Living in the country has changed his attitude towards towns. 

 

alter 

to become different, or make something different, especially in small ways or in parts only 

They wanted to alter the terms of the contract after they had signed it.   

The shape of his face had altered slightly. 

 

modify 

to change something to suit a different situation 

The design was modified to make the car faster. 

 

convert 

to change something into a different form, or change something for a different purpose 

We are converting the shed into a studio.     These panels convert the heat of the sun into electricity. 

 

vary 

to be different in different situations, or change within certain limits 

The temperature varies from 8°C at night to 18°C during the day. 

 

shift 

to change position or direction 

We’ve shifted the television from the kitchen into the dining room.      My opinion has shifted since 

I read the official report. 

 

transform 

to  change  the  appearance  or  character  of  someone  or  something completely 

The outside of the building has been transformed by cleaning.     The book has transformed my 

views on medical care.
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clean adjective 

 پاکیهه

Synonyms: clean, pure, spotless, hygienic 

Antonym: dirty 

 

Synonyms: 

 

clean 

not dirty 

Wipe your glasses with a clean handkerchief.     Tell the waitress these cups aren’t clean. 

 

pure 

not spoiled by being mixed with other things or substances of a lower quality 

a bottle of pure water     a pure mountain stream 

 

spotless 

completely clean, with no dirty marks at all 

The tablecloths must be spotless.     a spotless white shirt 

 

hygienic 

clean and safe because all germs have been destroyed 

The food must be stored in hygienic conditions.     Some areas of the factory didn’t look very hygienic. 

 

Antonym: 

 

dirty 

not clean



 

 

 

 

 

 

 جزوه لغات خارج از کتاب

بخشاول:لغاتخارجازکبابدرکنکورهایسراسریاخفر

1.journey  سفر  Syn : oddesy 

2.content محتوا 

3.pure کامل-پاک-تمیه-خالص  

4.dust  خاک –گرد و غبار  

5.salt نمک 

6.wave موج 

7.supply موجودی-تهیه کردن  

8.tropical استوايی 

9.boiling خشمناک -جوشنده  

10.above باال 

11.reliable قابل اعتماد 

Syn : trustworthy 

12.category مقوله-دسته  

13.attach  وصل شدن –وصل کردن  

14.impression تاثیر 

15.admire تحسین کردن 

*admirable تحسین برانگیه 

16.surrounding  محیط –دوربر  

17.target هدف Syn : goal – aim –end 
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۱8.accent  فوکس کردن –لهجه  

19.effort سعی و تالش 

20.policy راهبرد 

21.limit محدود کردن 

22.middle وسط 

23.solid محکا-جامد  

24.ache درد Headache : سردرد Stomacheache دل درد 

25.bleed خون آمدن 

26.offence اهانت 

27.acquire بدست آوردن Syn : achieve – gain 

28.confine محدود کردن *solitary confinement زندان انفرادی 

29.appoint  معین کردن 

30.desire  شهوت-آرزو –خواهش  

31.cancer سرطان-خرچنگ  

32.patient صبور 

33.opportunity مجال-شانس -فرصت  

34.suitcase چمدان 

35.offensive محرف يا عمل(اهانت آمین-هین کننده  

36.involvement درگیری-مشارکت  

37.conclude نتیجه گرفتن 

38.attack حمله کردن 

39.attend حضور يافتن 

40.explicit  بدون سانسور-واضح –روشن و بی پرده  

Syn: clear-open-conspiquous – noticeable 

41.furniture اسباب و اساسیه 
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42.method روش-متد  

43.advancement پیشرفت *in advance قبل از زمانی در آينده -قبال  قبلش-

 If you're going to come, please let me know in advance 

44.dissolve حل شدن در مايع 

45.essay 

46.primarily  مقدماتی –ابتدايی  

47.attribute  احترام گذاشتن توسط اجرای يک مراسا يا ...-ويژگی-نسبت دادن –نسبت  

48.volcano آتشفشان 

49.daughter دختر 

50.republic جمهوری 

51.set up  بر پا کردن –نصب کردن  

 52.notice  متوجه شدن –اعالمیه  

53.arrange ترتیب و نظا دادن 

54.set sb free کسی را آزاد کردن 

55.slip سر خوردن 

56.sharply به طور ناگهانی و سريع و زيادی 

57.ladder نردبان 

58.implicit مبها Opposite : explicit Syn : ambiguous 

59.wonder برايا عجیب است–نمی دانا  –تعجب می کنا -تعجب  

I wonder you were speaking english fluently while your appearance is like arab people 

60.requirement احتیاج 

61.treat رفتار کردن 

62.melt ذوب شدن 

63.pronounce تلفظ کردن 

64.due  قرار است ... باشد –بدهی  
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14.witness شاهد 

15.brilliant روشن-باهوش  

16.blame ی را مقصر دانستنکس  Blame+ sth + on + sb 

17.abuse اذيت کردن 

18.critic منتقد  –سخت گیر    

19.critical حیاتی و ضروری-انتقاد  

20.appreciate  تشکر کردن –ارزش کسی يا چیهی را دانستن  

21.enormous : huge-massive – very big 

22.mad ديوانه 

23.heaven بهشت Hell : جهنا 

24.pleasure لذت 

25.pleasant  مطبوع –خوب  

26.pretend وانمود کردن 

     27.satisfy ارضا کردن 

 28.tight  تنگ –محکا  

 29.spilt جدا کردن 

 30.for the sake of ... به خاطر 

 31.favorite مورد عالقه 

 32.oppose مخالف کردن 

 33.statistic آمار 

 34.proof دلیل و سند و مدرک 

35.initial اولیه  –مقدماتی    

36.anxiety عصبانیت-نگرانی-اضطراب  

37.evil شر 

38.bitter تلخ Sweet شیرين 
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گروکدوم

confess admit to wrongdoing 

curiosity desire to know; inquisitive interest 

Exile forced removal from one's country 

Fatal causing death 

Legitimate lawful, conforming to accepted standards 

Blame to accuse someone or wrongdoing 

Detect to discover the existence of something 

Outstanding distinguished, excellent 

Credentials qualifications or background 

Discrimination treating people unfairly because of differences in race, gender, etc. 

Illusion false idea, dream 

Immigrant person who comes into a country to live 

Irrelevant not related or applicable 

Widow woman whose husband has died 

Soak to immerse or drench in water or other liquid 

Approach get closer 

Collapse fall down 

Conquer defeat, overcome 

Coward person who is not brave 

Evolve develop slowly 

Expansion Growth 
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 crept Crept Creep خهيدن

 cut Cut Cut بريدن

 dealt Dealt Deal معامله کردن

 dug Dug Dig کندن

 dived dived/dove Dive غوطه خوردن

 done Did Do انجام دادن

 drawn Drew Draw کشیدن

 dreamed/dreamt dreamed/dreamt Dream خواب ديدن

 driven Drove Drive رانندگی کردن

 drunk Drank Drink نوشیدن

 eaten Ate Eat خوردن

 fallen Fell Fall افتادن

 fed Fed Feed تغذيه کردن

 felt Felt Feel احساس کردن

 fought Fought Fight جنگیدن

 found Found Find پیدا کردن

 fit Fit Fit مناسب بودن

 fled Fled Flee رها شدن

 flung Flung Fling پرتاب کردن

 flown Flew Fly پرواز کردن

 forbidden Forbade Forbid منع کردن

 forgotten Forgot Forget فراموش کردن

 foregone Forewent forego (forgo) پیش رفتن

 forgiven Forgave Forgive بخشیدن

 forsaken Forsook Forsake رها کردن

 frozen Froze Freeze يخ بستن

 gotten Got Get رسیدن

 given Gave Give دادن

 gone Went go رفتن

 ground Ground grind خرد کردن



 

 

 

 

 

 

هکلوزتس

پايان می يابد. کلوز تست زبان  ۱00شروع و با سوال شماره  86همون طور که می دونید سواالت کلوز تست از شماره 

گهينه دارند که بايد مطابق برا آن جرای    ۴جای خالی دارد اين جاهای خالی هر کدام  ۵عمومی شامل متنی است که 

سروال از   ۴انتخاب کرد. در همه کلوز تست های زبان عمومی خالی و نکات گرامری و معنای لغات از گهينه ها يکی را 

سوال از گرامر می آيد . سوال گرامری از مباحث درسی و لغات نیه از لغرات درسری اسرتفاده مری شرود امرا        ۱لغت و 

دانستن لغات درسی صرفا نمی تواند موفقیت شما را در کلوز تست و درک مطلب تامین کند که برای ايرن منظرور بره    

 لغات ضروری و ها سطح کتاب های درسی مراجعه فرمايید بخش

چگونهازپساینتسههابرآیفم؟

ابتدا متن را بدون در نظر گرفتن جاهای خالی سريع می خوانیا تا موضوع اصلی متن در ذهنمران ترداعی پیردا    .۱

 کند  

نظرر را روی جرای خرالی     .سپس جمله ها را يک به يک بخوانید. اگر به جواب مطمئنری رسریديد گهينره مرورد    2

 بنويسید  

.اگر مطمئن نیستید بدون از دست دادن وقت به سراغ سوال بعدی برويد ممکن اسرت برا توجره بره بغیره مرتن       ۳

 بتوانید جاخالی های جاخالی مانده ر را بهنید

اين میران  .فراموش نکنید که کلمات و حروف قبل از جای خالی می تواند نقش دستوری کلمه را تعیین نمايد از ۴

 تمرکه طراحان بر روی قانون حذف کلمه ربط و جمالت مجهول و معلوم بوده است

 .به زمان افعال متن توجه نمايید مبادا قاعده زمانی را فراموش کنید۵

 .به حروف ربط و کنجانکشن ها و انسجام دهنده ها توجه داشته باشید6

And/-or-/but-/yet-/nor-/eitheror-/neithernor…… 

 توجه کنید  

Either..…or… 

 اما  

Neither…nor… 
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.حال که جاهای خالی با حروف ای يا بی يا سی يا دی پر شد يکبار مرتن را برا دقرت برا  کلمرات انتخراب شرده        7

 توسط خودتان بخوانید.

ملره  .در موارد شک دار بین دو گهينه يا سه گهينه می توانید کلمات مورد شک خود را جايگهين کنیرد و يرک ج  8

 قبل و يک جمله بعد از جای خالی مورد نظر را بخوانید و ببینید از لحاظ معنايی کدام بیشتر سازگار می باشد

.تمرين زياد در کلوز تست موجب خواهد شد که ذهن شما جاها ی خالی متن انگلیسی را بدون حتی نگاه کردن ۹

لغات داخل و خارج کتاب شرناخت برخری سراختار هرای      به گهينه ها پیش بینی کنید لذا در اين راه عالوه بر دانستن

 انگلیسی که در بخش گرامر توضیح داده شد نیه ضروری است

.راه حل حذف گهينه می تواند فوق العاده در کلوز تست راه گشا باشد فرض کنید در نگراه اول پاسرخ را ندانیرد    ۱0

ل بخوانید همین راه سراده مری توانرد بره حرذف      خوب يک به يک گهينه ها را جايگهين کرده يک مرتبه جمله را کام

 بعضی گهينه ها بینجامد

 .از عادت بد برخی داوطلبان اين است که گهينه ها را جدای از متن می خوانند که کار کامال اشتباهی است۱۱

.سعی کنید برای افهايش سرعت خود چشا خود را به متن های انگلیسی عرادت دهیرد ترا حوصرله تران بررای       ۱2

 دادن به کلوز تست بیشتر شود.پاسخ 

 . تمرين تمرين تمرين تمرين تمرين۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


