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 مجاز است  آلفا مشاور انتشار این محتوای آموزشی صرفا با گروه آموزشی

 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

تست اول کنکور دکتری  ۵در این جلسه می خواهیم 

تست  ۱۰را حل کنیم. در کنکور دکتری  ۱۴۰۰سال 

 منحصرا به گرامر تخصیص داده شده است. 

The rate that bright comets enter the solar system implies there 

should be around 3000 of them buzzing around, ………… only 25 are 

known. 
1) as there are 

2) nonetheless 

3) regardless of the fact 

4) and yet 

 

پاسخ: گزینه ۴ پاسخ درست است. با توجه به باالنس جمله 

و اینکه بعد از جای خالی فعل اومده، نیاز به ربط 

دهنده خالی داریم. گزینه ۲ که ربطدهنده نیست. 

گزینه ۳ هم به همین شکل. اما گزینه ۱ و ۴ ربط 

دهنده دارند. گزینه ۱ نادرسته چون جز ربطدهنده، 

فعل هم میاره پس نادرسته. با رد گزینه و بدون 

دانستن این نکته هم به این شکل میشد پاسخ گفت ، به 

آن ویرگول نگاه کنید. این ویرگول باعث خط خوردن 

گزینه ۲ می شود. زیرا اگر قرار بود گزینه ۲ جواب 

تست باشد باید ویرگول پس از نقطه چین بیایید و نه 
قبل از آن . گزینه ۳ را در جای خالی قرار دهید و 

ترجمه کنید اصال جمله معنا ندارد. گزینه ۱ هم به 

 همین نحو!

 

contemporary theories of interpretation require that, in our analyses 

of texts, we consider not only what the text says ……………. “made.” 
1) but how its meaning gets 

2) also, its meaning gets and 

3) but also gets the meaning of it 

4) but it’s meaning also gets 
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. 
و  دقیقه زمان می خواهد . ۱این سوال در کمتر از : پاسخ  

ساده ترین پاسخ به این تست با  درست است. ۱گزینه 

ترجمه است. بیایید گزینه ها رو ترجمه کنیم تا به 

 مضحک بودن بعضی هاشون بیشتر پی ببریم:

:( قسمت اول جمله رو کار نداریم البته ترجمه آن ۱

هیچ کاری ندارد. این رو برای افرادی میگم که شاید 

لغاتی رو ندونند و سریع بیخیال میشند! فرض کنید 

رو متوجه شده باشیم . مابقی جمله میگه  theory فقط یه 

در داره میگه در آنالیز هامون ما نه تنها  theoryیه 

 له داره چی میگه، .............نظر بگیریم جم

:( بلکه به اینکه چطور معناش ساخته میشه هم توجه ۱

 کنیم

:( همین طور، معناش میگیره و ساخته میشه )باور ۲

کنید که طراح خودشم نفهمیده چی نوشته صرفا جهت 

 ایجاد گزینه اورده شده (

:( بلکه میگیره معنای اون رو ساخته !!! ) ضربه ۳

 (مغزی شده؟! 

 :( بلکه، همین طور معناش  هم ساخته میشه۴

individual behavior is influenced by social networks is ………….. 

 .beyond dispute 

1) It is that 

2) That 

3) An 

4) The 

 isتا فعل به کار رفته یکی  ۲توی این جمله  :پاسخ 

influenced  و دیگریis beyond dispute  ۲هر وقت در جمله ای 
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فعل به کار رود برای آنکه توازن جمله حفظ شود 

باید الزاما ربط دهنده مناسب آورده شود. مثل اتصال 

دو تکه چوب از هم جدا شده که باید با چسب به هم 

متصل شوند و اینکه چه چسبی انتخاب کنیم دست 

خودماست اینجا هم باید بریم سراغ ربط دهنده ها، 

and   وthe  جز چسب ها یا ربط دهنده ها نیستند. اما

that  وit is that  اشتباه است.  ۱هر دو هستند. اما گزینه

 ۲پس گزینه درست اضافی آورده و چسب را فاسد کرده!   isیک 
 است.

Plant scientists have been trying for years to genetically modify  

The first to go on sale were blue flowers for aesthetic purposes. 

.carnations ………… in Australia, in 1996 

1) to produce 

2) were produced 

3) produced 

4) had been produced 

 

هست.  were شروع میشه، دارای فعل the first جمله دوم که از

اگر چنین وضعیتی ایجاد شود حق نداریم فعل بدون 

 .بیاوریم چون روند جمله بهم میخورهارتباط دهنده 

رو نگاه کنید، هیچ ارتباط دهنده  ۴و  ۲گزینه های 

هر وقت بخواییم هدفی رو بیان کنیم و  ای ندارند.

استفاده کنیم. االن اینجا با  toتوضیح بدیم باید از 

استفاده  toتوجه به جمله هدفی نداریم که از مصدر 

 هست.  ۳پس گزینه درست کنیم. 

Weapons have been carried and delivered by a wide variety of 

vehicles, …………… weapon platforms. 
1) that are called often 
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2) they are often called 

3) often called 

4) called they are often 

و کاما با  thatبارها در همین نکات گرامری نوشتم که 

 توازنهمچنین طبق قاعده  هم استفاده نمی شوند .

شه فعل جمله، با توجه به اینکه جمله فعل داره، نمی

هم که  ۴و  ۲دهنده آورد. پس گزینه جدید بدون ربط

  which are oftenکه مخفف ۳فعل دارن میرن کنار! گزینه 

 calledپاسخ تست خواهد شد. هست 
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