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در این جلسه می خواهیم چند تست مرتبط با زمان 

های بحث شده حل کنیم. بیشترین تعداد تست های گرامر 

مرتبط با زمان هاست وبا دانستن این قسمت بزرگ از 

در  گرامر کنکور می توانید به اکثر سواالت مطرح شده

 قسمت گرامر پاسخ بگویید.

 

 (:97 -برقتست پشت سر هم )ارشد 5

Colette began painting while she was still her youth…… 1970, 

she completed her first performance with homage a Delacroix, 

….. was the beginning of an artistic career ……. To the oneness 

of art and life. ……., actions and performances on streets and 

public squares, followed by her “living environments” and the 

“windows”, …… in a selected pose with an elaborate 

arrangement of fabrics and lace. 

1- 1) since the year         2) During a year of  

      3)for a year of             4) in the year  

2- 1) that it             2) which           3) that           4) it 

3-  1) devoted          2) was devoted   3) to devote      4) devoting  

4-  1) Street works then came 

     2) Then came street works  

     3) there coming then street works with 

     4) with street works then to come 
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5-  1) she remained motionless 

      2) in which she remained motionless  

      3) that in there she remained motionless 

      4) that in it motionless she remained   

 

بهترین راه جواب به این تست ترجمه  سوال اول : جواب

جمله است، توجه کنید زبان ها، چه فارسی چه انگلیسی 

و... در نوشتار با هم فرق دارند ولی از نظر معنای 

جمله باید قابل درک باشد و عجیب نباشد. در تست 

که یک اسم است و اصال مهم نیست چه  Coletteنوشته شده 

هنوز جوان بود شروع کشیدن  کسی فاعل است، وقتی

اولین نمایش خودش رو  1970..... نقاشی کرده بود. 

 یه گروه نقاش ( انجام داد.)     homage a Delacroixبا 

: 3ساله                                    : از 1

 ساله یک برای

  :  در4: در طی یک ساله                       2

 ساله 

اولین فعل پس از نقطه چین درست است. 4پاسخ: گزینه 

توجه کنید  نشانه حال کامل است. sinceحال ساده است، 

که هیچ کدام از گزینه های دیگر با توجه به مابقی 

نداشت  aاگر یک یا حرف  32, جمله معنا ندارند. گزینه 

 می توانست درست باشد. ولی در این حالت اشتباه است.

ع زندگی هنریی بود که شرو........ :  سوال دومپاسخ 

.... 
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: که آن                    2: که این                          1

 : این 4: آن                 3

در پاسخ به است، اما چرا؟  2پاسخ این تست گزینه 

چنین تست هایی باید به جمله قبل از نقطه چین دقت 

 thatهرگز کرد، به عنوان نکته بدانید که بعد از کاما 

 1دشمن هم اند( پس گزینه های   thatنمی اید )کاما و 

جمله دارای فعلی هست که قبال انجام  غلط هستند. 3و 

پذیرفته، به عنوان نکته بدانید که اگر یک جمله 

انجام پذیرفته باشد اگر بخواهیم آن را به جمله 

ارتباط دهیم باید Was )دیگری در گذشته )جمله بعد از 

ربط کننده  4گزینه .  دهنده ها استفاده کنیماز ربط 

 می باشد. (which) 2ندارد پس درست ترین گزینه 

 

بیایین با اوردن پاسخ تست قبلی پاسخ سوال سوم :

جمله رو یبار دیگه ترجمه کنیم ببینیم چی داریم.  

پس یه فردی که اسمش مهم نیست توی یه سالی که مهم 

ه یه نقاشی کشید که نیست با یه گروهی که اهمیت ندار

اون شروع یک زندگی هنری شد که به یگانگی زندگی و 

 هنر ........

 : تخصیص داده شد    1

 : تخصیص داده شده بود2

 : تخصیص می دهد3

 : تخصیص دادن4

یعنی فرم ساده  1پاسخ: واضح است که فقط گزینه 

گذشته فعل با توجه به ترجمه و صرفا دانستن معنی 

 است.زمان ها جواب 
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خب برای پاسخ دادن به تست پاسخ سوال چهارم :

باید توجه کنید که جمله قبلی تموم شد. حاال  4شماره 

آغاز جمله دیگه است. چطوری جواب بدیم؟ بیایم ترجمه 

 ساده انجام بدیم و بیخود خودمون رو گیج نکنیم.

 : بعد امدند کار های خیابانی1

 : سپس، کار های خیابانی امدند2

 آنجا اومدند سپس کار های خیابانی با: 3

 : با کار های خیابانی که بعد بیاد4

 

گزینه  3و  4با یه نگاه ساده متوجه میشیم که گزینه 

های بیخودی و کامال غلط هستند. اما از بین گزینه 

کدام جواب است؟ یه نکته ریز نهفته در  2و  1های 

رو  1این سوال و اون کاما هست. اگر گزینه غلط 

انتخاب کنیم گرچه از نظر معنای ایرادی ندارد ولی 

بعد از فعل کاما داریم اما هیچ نیازی به وجود این 

کاما احساس نمیشه. اما طراح کاما گذاشته پس منظورش 

رو انتخاب کنیم  2این گزینه نبوده. اگر گزینه 

ساختار موازی جمله به خوبی برقرار میشه و هیچ 

 " کار های خیابانی، بازی ها و اجراها سپس امدند" مشکلی نداریم.

then came street works, actions and performances. 

 

این تست بسیار ساده است. دو گزینه  پاسخ سوال پنجم:

دشمن کاماست( حذف می  thatبا نکته ای که گفتم ) 4و  3

هم به جمله فعل اضافه میکنه اما ربط  1شوند. گزینه 

) مثل این هست که یکی بخواد  دهنده با خودش نداره
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توی یک تیم فوتبال بازی کنه یادش بره لباس 

 درسته 2بپوشه( بنابراین گزینه 
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