
 

 

 به نام خدا

    جدید نظام 89 خارج از کشور کنکور                                      ادبیات تشریحی پاسخ

 استاد امیرمحمد مرادنیا

 

 صحیح است . 4( گزینه 1سوال 

 یکی از آالت زورخانه -کباده از جنس آهن است نه چوب  

 

 صحیح است  1( گزینه  2سوال 

 خایب : بی بهره   -امالی صحیح واژگان :    سهم : ترس    

 

 صحیح است  1( گزینه  3سوال 

 سجیه : عادت , خصلت      جمع : سجایا   -بیرون کشیده       –آخته : برکشیده 

 

 صحیح است 2( گزینه  4سوال 

 اشباه -غاشیه   –شائبه  -امالی صحیح برخی واژگان :  زنخدان  

 

 صحیح است 3( گزینه  5سوال 

 امالی صحیح : مئونت به معنای  خرج , هزینه , لوازم معیشت 

 

 صحیح است  4( گزینه 6سوال 

  خوار : بی ارزش , پستامالی صحیح واژه :   
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 صحیح است 2( گزینه 7سوال 

 منطق الطیر : نظم                    قصه شیرین و فرهاد : نثر                     حمله حیدری : نظم 

 

 صحیح است  4( گزینه 9سوال 

 تشبیه  4میدان عشق       -ذره ای چون من   -ایوان حسن    -چون تو خورشید  :  1گزینه 

 تشبیه  1    زندان عشق :  2گزینه 

 تشبیه  2         رشته طاق  –کر سوزن ف:  3گزینه 

 تشبیه 2      چون کار جهان  -چو زلف  جانان  :  4گزینه 

 

 صحیح است  1( گزینه  8سوال 

 سر به معنای خودش آمده است 1در گزینه 

 : سر مجاز قصد 4: سر مجاز فکر               گزینه  3: سر مجاز از قصد         گزینه  2گزینه 

 

 صحیح است  3( گزینه  11سوال 

 : تشبیه : کمند زلف         تناقض : نجات بخشی کمند  1گزینه 

 : استعاره : بیت تشخیص دارد       تشبیه  : صبح امید ) اضافه تشبیهی (  2گزینه 

 : بیت ایهام ندارد      تلمیح : داستان شیرین  3گزینه 

 تعاره : بیت تشخیص دارد: حسن تعلیل : مصراع دوم      اس 4گزینه 

 

 صحیح است 2( گزینه 11سوال 

 تشبیه : ب : دل مانند کعبه حاجت شده              مجاز : د   : دم مجاز از سخن 

 حس آمیزی : الف  : صحبت رنگین             اسلوب معادله : ج 
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 صحیح است  2( گزینه  12سوال 

 ب است ولی در وابسته های پیشین فلش به سمت جلو میباشد در وابسته های پسین فلش از وابسته به سمت عق

 

 صحیح است  2( گزینه  13سوال 

 نهاد : ضمیر محذوف     مفعول : جان جهان    مسند : خراب           فعل اسنادی  : کنی 

 

 صحیح است  3( گزینه  14سوال 

 

 صحیح است  2( گزینه  15سوال 

 آمده استرا به صورت حرف اضافه  2در گزینه 

 

 صحیح است  4( گزینه  16سوال 

 : بی تاب صفت است نه اسم  1گزینه 

 : شکسته صفت است نه اسم  2گزینه 

 : پرگشوده وندی مرکب است نه وندی  3گزینه 

 

 صحیح است 4( گزینه  17سوال 

 : ناپایداری دنیا و قدرت  4مفهوم مشترک سوال و گزینه 

 

 صحیح است  3( گزینه 19سوال 

 به امید وصال در عشق اشاره میکند  4و  2و  1گزینه 
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 صحیح است4( گزینه  18سوال 

 

 صحیح است  1( گزینه 21سوال 

 : ناپایداری دنیا  1مفهوم گزینه 

 : کمک کردن به دیگران  4و3و2مفهوم گزینه 

 

 صحیح است  3( گزینه  21سوال 

 توجه به خود  –همه ویژگی های خوب درون خود انسان است 

 

 صحیح است  4گزینه  22سوال 

 : تا هنگامی که همه چیز را در اختیار داری از دیگران کمک نگیر  3و2و1مفهوم گزینه های 

 

 صحیح است        3( گزینه  23سوال 

 خدا هرکه را که میخواهد عزت میدهد و هرکه را خواهد ذلت 

 

 صحیح است  3( گزینه  24سوال 

 مفهوم مشترک : حالت معمول همه چیز عوض شده است  

 

 صحیح است  4(گزینه  25سوال 

 : مفهوم خوب ومثبت افتادگی و تواضع  4و3و1گزینه های 
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 بسمه تعالی

های )رشته (جدید )نظام 98  خارج از کشورهای تشریحی درس عربی، کنکورپاسخ    

 ) نیما مروّج (  :ریاضی و تجربی و هنر(

 1( گزینه 26سؤال 

دهنده، امّتی واحد، امّت واحدی/ بَعَثَ: برانگیخت، مبعوث کرد/ النَبیّینَ: پیامبران/ مُبَشِّرینَ: مژده: ةاُمَّة واحِدَ

 آور )حال مفرد(مژده

 2( گزینه 27سؤال 

ةُ النّاسِ: مدرا کردن با مردم/ یَجِبُ عَلَیَّ: بر من واجب است/ اِقامَ ةعَلَیَّ: بر من واجب است، بر من است/ مُدارا

 انجام فرائضالفَرائِضِ: 

 4( گزینه 28سؤال 

/ کندمارا دعوت می خواند،/ تَدعونا: مارا فرا میعقاید ماست که عَقائِدَنا هِیَ الَّتی:تردید/ اِنَّ: همانا، بی

 کنداألعمالِ: نیکوترین کارها/ أسوَئِها: بدترین آنها/ تُبَعِّدُنا: مارا دور میاَحسَنِ

 2( گزینه 29سؤال 

ی: / تُسَمّهای دیگراند )در اینجا(/ لُغاتٍ اُخری: زباندَخَلَت: داخل شده/ که ، واژگانیکه : مفرداتیالَّتی اَلمُفرَداتُ 

 شوند )فعل مجهول(/ اللُّغَتَینِ: دو زبان/ اَلکَلماتُ الدَّخیلةُ: کلمات دخیلمی نامیده

 4( گزینه 30سؤال 

 / کانَت تَقدِرُ:قرن دهمالعاشِرِ: مشهورترین مستشرقان  اِنَّها: قطعا او/ کانَت: بود/ اَشهَرِ مُستَشرِقی القَرنِ

ان : پنج زبهای علمی خود را/ خَمسِ لُغاتٍ عالَمیَّةٍتُلقِیَ: ایراد کند/ مُحاضِراتِها العِلمیَّةِ: سخنرانیتوانست/ اَنمی

 المللیبین

 1( گزینه 31سؤال 

ی إلتا برسم/  حَتّی اَصِلَ:شوم/ اَلسّاعَةِ السّادِسَةِ وَ النِّصفِ: ساعت شش و نیم/ کُلَّ یَومٍ: هر روز/ اَرکِبُ: سوار می

  الثّامِنَةِ إلّا رُبعا: یک ربع به هشت ماندهمان/ بَیتِنا: به خانه

 3( گزینه 32سؤال 
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 دون آنکهبتَقرُبَ اِلَینا: اَن دونَ باشد// یَکفینا: برای ما کافی میترین منبعییافتم/ اَقوَی مَصدَرٍ: نیرومند وَجَدتُ:

 تَبتَعِدَ عَنّا: از ما دور شود )معطوف به فعل قبلی(به ما نزدیک شود/ 

 ها:ترجمه درست سایر گزینه   2( گزینه 33سؤال 

 داد.آموزان پاسخ می: معلّم خوشحالی را دیدم در حالی که به سؤاالت دانش1گزینه 

 نوشت.ای می: دوستم را دعوت کردم در حالی که نامه3گزینه 

 کند.کمک می در حالی که او )مادر( خندان است، : فرزند به مادرش4گزینه 

 2زینه ( گ34سؤال 

دهد رود، اسم خود را مورد تأکید قرار میدر مواردی که برای تأکید به کار می " إنَّ" توضیح نکته درسی: حرف 

م اسغُصونَ  –اَلنّاسَ  –ها که به ترتیب: الفَخرَ و در ترجمه باید قبل از اسم خود ترجمه شود. در سایر گزینه

 است.موارد ترجمه نشدهإنَّ هستند؛ این حرف در ترجمه قبل از این 

 4( گزینه 35سؤال 

 "کُنتُ اُشاهِدُ"دیدم: / می"جَمیعَ مُدُنِ بِالدی" ای کشورم:ی شهره/ همه"لَیتَنی"کاش من: 

 ی متن درک مطلب:ترجمه      

ان، ش، برای دور کردن بدی و تجاوز به قلمروهاتجمع (این)و افراد  کندهای بزرگی زندگی میکالغ در تجمع   

 ه کردن باها پرندگانی ضعیف در مقابلشوند؛ چراکه کالغجمع می به هم روی تعدادی از درختان نزدیک بر

 دشمنان هستند.

د از کنند؛ سپس بعها از آن مراقبت میی کالغبقیهرواز کند، شود و نتواند پبیمار هنگامی که یکی از آنها    

کنند ! و انسان همانطور که داستان معروف آن وی را دفن می، شآن بدلیل ترس از منتشر شدن بیماریمرگ 

 در قرآن کریم ذکر شده است، دفن کردن اموات را از کالغ آموخت.

ها دور آن جمع و هنگامی که ماهیاندازد، ها را در رودخانه میس آنکند و سپهای نان را جمع میکالغ تکّه   

 ای باهوش است.شود که کالغ، پرندهچنین برای ما روشن میکند و اینها را با منقارش شکار میشوند، آنمی

 4( گزینه 36سؤال 

ا هرا از کالغ اموات خود ها دفن کردن، انسان( 31)سوره مائده آیه  و آیات قرآنی مرتبط با توجه به متن

 پس وجه تشابه، دفن اموات است و نه دفن مریض !! ی خداوند بود.این به اراده آموختند و

 2( گزینه 37سؤال 
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طور  ها بهشوند؛ بلکه کالغدلیل ضعفشان دور هم جمع می به ضعیفهای ای نشده است که کالغدر متن اشاره

 شوند.برای دفع تجاوز دشمنان، دور هم جمع می شان در دفاع،بدلیل ضعف کلّی

 2( گزینه 38سؤال 

 ها درست اند.دلیل بر باهوشی کالغ شمرده نشده است؛ سایر گزینه دفن میّتدر متن، 

 3( گزینه 39سؤال 

 "های متعدد است. جلوگیری از شیوع بیماری "ها توسط یکدیگر، با توجه به متن، دلیل دفن کالغ

 4( گزینه 40سؤال 

ست فعلی ا "ذُکِرَت  "اند؛ زیرا و مَعَ فاعِلُه نادرستطَبِ لِلمُخا –لِلمُخاطَبةِ  –در سایر گزینه به ترتیب: فاعِلُه 

 چنین لِلغائِبَة است.مجهول که دارای نائب فاعل است و هم

 3( گزینه 41سؤال 

ده اند؛ چراکه این فعل، لِلغائِبَة بوتَجمیع نادرستمَصدَرَه  –لِلمُخاطَبَةِ  –ها به ترتیب: لِلمُخاطَبِ در سایر گزینه

 هم تَجَمُّع از باب تَفَعُّل است. و مصدرش

 2( گزینه 42سؤال 

در از مص، " ةاَلمَشهورَ "اند؛ زیرا مکان نادرستاسم -« ها » ضمیر  –ها به ترتیب: مَصدَرُه اِشتِهار در سایر گزینه

چراکه جامد است و نه مشتق، بعالوه، موصوف آن قِصّة است و نه ضمیر ها، و در نهایت  شودمی ساخته ةشُهرَ

 اینکه اسم مفعول است نه اسم مکان.

 3( گزینه 43سؤال 

 اشد.بحیح میص "یَفتَعِلُ  "است؛ چرا که از باب اِفتِعال و بر وزن  ن صورت درستایبه  "کانَ یَلتَفِتُ  "فعل 

 2( گزینه 44سؤال 

 باشد.نمی " ، کاسهظرف " شود، توضیح مناسبی برای میفقط از چوب درخت گردو ساخته 

 1( گزینه 45سؤال 

 قیام و قعود به معنای ایستادن و نشستن به طور بارزی با یکدیگر تضاد دارند.

 3( گزینه 46سؤال 
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کنیم، باید آنرا به صورت مذکّر به کار ببریم؛ ی میان دو چیز استفاده میرای مقایسههنگامی از اسم تفضیل ب

 حتی اگر آن دو مؤنّث باشند. در اینجا فُضلی نادرست و اَفضَل درست است.

 4( گزینه 47سؤال 

 تواند نون وقایه باشد.اسم تفضیل و بر وزن أفعَل است و نون در آن نمی "أغنی  "در این گزینه 

 1( گزینه 48سؤال 

و نه ال نفی؛ بنابراین نون آخر آن باید حذف گردد:  ال از نوع ال نهی است با توجه مفهوم جمله، در این گزینه

 " یأسواال تَ  "

 4( گزینه 49سؤال 

ا ه)مغرور نشوید( در حالی که در سایر گزینه "ال تَغتَرّوا  "، از ال نهی استفاده شده است: 4عبارت گزینه در 

 نفی استفاده شده است که در هیچ یک معنای نهی وجود ندارد.ال  –نفی جنس ال  –به ترتیب از ال نفی جنس 

 1( گزینه 50سؤال 

ی در سایر در حالی مستثن ؛نابراین با مستثنای مفرّغ رو به روییمدر این گزینه مستثنی منه ذکر نشده است؛ ب 

 نیز مستثنی منه هستند.کُلُّ  –اَلنّاسُ  –ها تامّ بوده و به ترتیب: شَیئا گزینه
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 پاسخ نامه ي تشریحی زبان خارج از کشور ریاضی نظام جدید
 29زبان  3کاربرد مصدر (درس  –گرامر    2)گرینه ي 76

 نکته مهم درسی
 مصدر بکار می رود و هدف را بیان می کند. make sureبعد از عبارت 

 
 )3زبان  3کاربرد زمان گدشته ي کامل (درس  -گرامر   3) گزینه ي 77

 درسینکته مهم 
 می باشد. becauseبه معنی ریرا که بکار رفته است و داراي ساختار  sinceدر این تست 

 . فعل(گدشته ي ساده) + فاعل + because/ since / as ,فعل (گدشته ي کامل) + فاعل 
 که در این تست جاي دو جمله غوض شده است.

 
 )1زبان  2(درس  -ساختار مقایسه اي -گرامر   4) گزینه ي 88

 نکته ي مهم درسی
As-------as   مقایسه یک متغیر را با متغیر دیگر نشان می دهد. بنابراین بعد ازas-----------as   متغیر دیگر اسم

car  درست است 4کلمات در گزینه ي است که بوسیله صفت عالی توصیف شده است. و ترتیب 
 

 )1زبان  4کاربرد حرف اضافه (درس  -گرامر   1)گرینه ي 89
 نکته ي مهم درسی

 بکار می رود. onقبل ار عبارت تاریخ که داراي (سال + روز+ماه) باشد حرف اضافه ي 
 

  3)گزینه ي 80
 »از پلیس خواسته می شود که براي جلوگیري از تصادفات جاده اي بیشتر اقدام فوري انجام دهند.« ترجمه ي جمله:

 حاطه کردن)ا4 )جلوگیري کردن3  )دفاع کردن2  )نجات دادن1 
 

 2)گزینه ي 81
 »استرس می تواند باعث انواع اختالالت جسمانی از سردردها گرفته تا زخم هاي معده شود.« ترجمه ي جمله:

 )توجهات4  )بیماران3  )اختالالت2  )ترکیبات1 
 

 2)گزینه ي 82
می دهد تا از جنگ ي من، هر کسی با ارزش هاي اخالقی هر کار ممکنی را انجام یده عقبه « ترجمه ي جمله:

 »بپرهیزد.
 )مهمان نواز4  )مطلوب3  )اخالقی2   )شجاع1 
 

 1)گزینه ي 83
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عکس هایی که پل می گیرد تقریبا یکنواخت و کسل کننده هستند، اما کلکسیون عکس هاي « ترجمه ي جمله:
 »جدیدش بطور غیر منتظره مهیج و جذاب هستند.

 )با رغبت4 سوس)بطور نامح3  )ناگهان2 )بطورغیر منتظره1 
 

 4)گزینه ي 84
هر وقت که می خواهم یک داستان انگلیسی بخوانم، ابتدا معنی کلمات تازه را از دیکشنري پیدا می « ترجمه ي جمله:

 »کنم و بعد از آن شروع به خواندن داستان می کنم.
 )پیدا کردن لغت 4  )فوت کردن3 )اعالم حضور کردن2  )داللت کردن بر1 
 

 3)گزینه ي 85
. این کار در واقع یه به مدت چند سال پرستار بودن براي ویکتوریا به عنوان یک مادر یک نعمت بود« ترجمه ي جمله:

 »او اجازه داد تا از نوزاد خود بهتر مراقبت کند.
 )سوغات4  )رحمت، نعمت3  )نقش، عملکرد2   )تقاضا1 
 

 1)گزینه ي 86
خودش را از دیگران دور نگه می دارد. من تازه متوجه شدم که حتی اسم پیرمرد پائین این خیابان « ترجمه ي جمله:

 »اورا نمی دانم.
 )دور شدن4  )ترك کردن3  )مراقبت کردن2  )نگهداشتن1 

 بکار می رود. "دور ماندن از دیکران"به معنی   keep to oneselfنکته: 
 

 3)گزینه ي 87
 »پام.مري: این ساعت براي تولد شماست، « ترجمه ي جمله:

 »پام: متشرکم، اما این ساعت بنظرم ارزان است. پس من نمی دانم که آن را قصد دارم بزنم.«             
 »مادر پام: دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند.«              
 

 )2زبا  2(درس  -کاربرد زمان حال کامل -گرامر   4)گزینه ي 88
 نکته ي مهم درسی

زملن جمله حال کامل است. نکته ي انحرافی به معنی اخیر در اول جمله نشان می دهد که  recentوجود واژه ي 
 بکار رفته است و تاثیري بر زمان جمله ي قبل ندارد. agoدر جمله ي بعدي است که به خاطر  couldوجود 

 
 2)گزینه ي 89

 )ملزم کردن4  )مقایسه کردن3  )تصور کردن2  )جایگزین کردن1 
 

 1زبان  4درس  -modalsکاربرد  -گرامر   1 )گزینه ي90
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 نکته مهم درسی
 بکار می رود. canمفهوم کلی جمله ایجاد شدن فرصت و وجود توانایی را بیان می کند که در این صورت 

 
 2زبان  1درس  -ساختار جمله  و ترتیب کلمات -گرامر   3)گزینه 91

 نکته مهم درسی
 می باشد. جایگاه کلمات درست 3فقط در گزینه ي 

 
  4)گزینه ي 92

 )بشر، انسان ها4   )میراث3   )رفتار2  )اصول اخالقی1 
 

 4)گزینه ي 93
 saveاز نظر معنی نزدیکتر است به کلمه ي  1به معنی حفظ کردن در پاراگراف  preserveکلمه ي « ترجمه ي جمله:

 »به معنی ذخیره کردن.
 ذخیره کردن)4  )طول کشیدن3  )پیدا کردن2  )نیاز داشتن1 
 

 4)گزینه ي 94
  » چیست؟ 2موضوع پاراگراف « ترجمه ي جمله:

 »تکنیک نگهداري غذا.«             
 

 3)گزینه ي 95
 چیست؟ "انگور به کشمش و آلو به آلو بخارا تبدیل می شود"، نقش مثال، 2در پاراگراف « ترجمه ي جمله:

 »براي توصیف مکانیزم نگهداري غذا می باشد.«             
 

 3)گزینه ي 96
 »متن احتماال با بحثی در مورد چند روش دیگر براي نگهداري غذا ادامه می یافت.« ترجمه ي جمله:

 
 1)گزینه ي 97

 »اساسا می خواهد به کدام سوال زیر پاسخ دهد؟ 1پاراگراف « ترجمه ي جمله:
 »مخترع فیلم ها چه کسی هست؟«             
 

 1)گزینه ي 98
 »اشاره به فیلم ها می کند. 2در پاراگراف  theyکلمه ي « ترجمه ي جمله:

 
 1)گزینه ي 99
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متن به همه ي ومارد زیر به عنوان صحنه ي نشان داده شده در فیلم ها اشاره می کند به جزء اینکه « ترجمه ي جمله:
 »آواز می خواند. یک کسی روي استیج

 
 4)گزینه ي 100

 »نتیجه گیري کرد؟ 40و  1930کدامیک از موارد زیر را می توان در مورد فیلم هاي دهه ي « ترجمه ي جمله:
 »آن ها فقط موسیقیایی بودند.«              
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 نظام جدید – 89پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور خارج از کشور 

 شریف صنایعدانشجوی مهندسی  –فریبا توکلی 

101 )4 

 را به خاطر بسپارید. ”do one’s best to do sth“عبارت 

 

101 )1 

 است. 1در ابتدای جمله گزینه صحیح  toبا توجه به معنی جمله و وجود 

 

101) 1 

 جملهبا توجه به معنی 

 

104 )4 

Advice .غیرقابل شمارش است و جمله مثبت است 

 

101 )4 

 می آید. ingفعل همراه  keepبعد از 

 

101 )1 

 برای بیان کاری که قبل از کاری دیگری در گذشته رخ داده از ماضی بعید استفاده می کنیم.

 

101 )1 
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 درست است. 1گزینه  subject + insist + that + person (thing) + be + ppبا توجه به ساختار 

109 )1 

 بکار ببریم. in whichیا  whereدر مورد مکان صحبت می کنیم پس باید 

 

108 )4 

 است. assuredمواجهیم که فعل اصلی آن  tag questionبا 

 

110 )1 

 صحیح است. 1جمله به شکل مجهول است و با توجه به زمان آن گزینه 

 

111 )1 

 ضوابط را از بر کنید، ما فقط میخواهیم که شما یک فهم پایه ای از آن ها داشته باشید.الزم نیست این 

 

111 )4 

 با یک لبخند، فروشنده ژاکت آبی را با یک زرد تعویض کرد.

 

111 )1 

آنها نامه ها و کارت پستال های بی شماری برای او فرستادند اما در کمال تعجب هیچ جوابی هنوز دریافت نکرده 

 اند.

 

114 )1 
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 انگلستان دارد. 19است که ریشه در قرن  عادتی -ساندویچ-خوردن غذا بین دو نان 

 

111 )1 

ئت مدیره به پذیرش پیشنهاد او دارد اما او مصمم است که تالش برای متقاعد کردن هی مدیر یک درگیری در

 تسلیم نشود.
 

 

111 )4 

 ادامه بده تا یک ورودی در سمت چپ ببینی.جاده اصلی را ترک کن و  از پل عبور کن و به رفتن 

 

 

111 )1 

 این بر خالف اخالق تجاری است که از پوشش بیمه مشتری خودداری کرد.

 

 

119 )1 

 کتاب، داستان متاثرکننده همسری است که زندگی خود را قربانی کرد تا خانواده اش را نجات دهد.

 

 

118 )1 

برفت، برای تاکید بر این گفته میشود که وقتی کسی یا چیزی نتواند ضرب المثل از دل برود هر آنچه از دیده 

 دیده شود آسان است که فراموشش کرد.

 

 

110 )4 

a/an  رابا اسم های مفرد که اختصاصی نیستند استفاده کنید. یک اسم زمانی غیر اختصاصی است که که

 خواننده هویت تخصصی آن را نمیداند.

 

 

111 )1 
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 دوست داشت چون فهمید چالش برانگیزتر از آن شغلی بود که قبال داشت.او شغل جدیدش را 

 

111) 4 

 افراد با سبک زندگی مستلزم نشستن، وزن کم کردن و متناسب ماندن بریشان سخت است.

 

 

111 )1 

 تنها یک آدم بی باک یا یک احمق واقعی میتواند بخواهد که در یک بشکه به آن سوی آبشار نیاگارا برود.

 

 

114 )4 

کشف شده  تجزیه و تحلیل دقیق و تجربه ضروری و نه با بینشما باید یادمان بماند که همه این چیز ها از راه 

 .اند

 

 

111 )1 

کشاورزان پنبه، گندم و توتون و تنباکو با محیط اقتصادی بی ثباتی مواجه بودند و از این رو مایل به پذیرش 

 االی تضمین شده بودند.محدودیت های تولید در عوض قیمت های ب

 

 

111 )1 

111 )4 

 

119 )1 

 : مقدار زیادی از غذاهای فریز شده پشت قفسه ها خارج از دیدند، علت این است که فاسد میشود!!! 1گزینه 

: خارج از دید و در پشت قفسه ها، علت این است که مقدار زیادی از غذاهای فریز شده به آنجا منتهی 1گزینه 

 می شود!!!!!! می شوند و فاسد

 : خارج از دید و در پشت قفسه ها، دلیل اینکه چرا غذاهای فریز شده فاسد میشود است!!!4گزینه 
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)درست( : دلیل اینکه مقدار زیادی از غذاهای فریز شده فاسد میشود این است که این غذاها خارج از  1گزینه 

 دید در پشت قفسه ها هستند.

 

118 )1 

110 )4 

111 )4  

 ( اوضاع چطوره؟4( چه خبرا؟  1( پس چی؟  1است؟  چگونه  (1

 

 

111 )1 

 there's been something ...... 

 ( چیزی در ذهن من وجود دارد.1( چیزی در لبه وجود دارد.   1

 ( چیزی روی پای من وجود دارد4 ( چیزی روی خط وجود دارد.1

 

111 )1  

 ( عذر بسیار ضعیف4به خود دادن   ( حرکت کردن، تکانی1( نمیدانم  1کاری را آغاز کردن  (1

 

114 )1 

زمانی به کار می رود که میخواهیم  … if you don’t mind“  ”یا   ”… do you mind (if)“اصطالح 

 اجازه انجام کاری را از شخصی بگیریم.
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111 )4 

“What brings you here?”  ه های گزین "چه چیزی باعث شده به اینجا بیایی؟"به معنای این است که

 دیگر از لحاظ معنایی صحیح نیستند.

 

 

111 )1 

 به معنای شروع دوباره و تازه است. ”to turn over a new leaf“یا  ”to turn a new leaf“اصطالح  

 

111 )1 

 یعنی مکانی را ترک کردن  out the doorعبارت 

 

119 )1 

 صحیح است. 1از بقیه جمله متوجه می شویم که قبول کرده است پس گزینه 

 

118 )1 

 ( تا ابد ادامه داشتن1  ( صبر کردن1

 ( گوشی تلفن را روی کسی قطع کردن4 ( به تعویق افتادن1

 

140 )1 

 ( ولم کن1    ( گوش ندادن1

 نقد کردن( 4  ( چیزی را پنهان کردن و نگفتن1
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141 )4 

 می آید. ingبعد از حرف اضافه فعل همراه 

 

141 )1 

 به معنای ایجاد یک تصور توجه کنید. make an impression به عبارت 

 

141 )1 

  نیاز است. than با عبارت تفضیلی مواجهیم پس به 

 

144 )4 

 آمده است. have an impact onبه قرینه  doesدر اینجا 

 

141 )4 

 به معنی با عینک خوش بینی به چیزی نگاه کردن است.  look through rose colored glassesعبارت 

 

141 )1 

 به معنی جمله باید توجه کنید.

 

141 )1 

 برابر اتفاقات خوب دارند. 1... اتفاقات بد تاثیری 
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149 )1 

 صحیح است. thatمفرد است و مکان هم نیست پس   one of the few areasچون 

 

148 )1 

 به معنی جمله توجه کنید.

 

110) 1 

 سال قبل ... . 100000در جنگل ها و دشت های 

 

111 )1 

 

111 )1 

 گرچه اگر چیز بدی را گم میکردید، آن کامال میتوانست پایان کار شما باشد.

 

111 )1 

 صحیح است 1دارد مثال میزند پس گزینه 

 

114 )1 

 

111 )4 
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 به معنی جمله توجه کنید.

 

111 )1 

مطرح شده و بعد گفته شده که مقابله با ازبین رفتن آن ها  Borneoپدیده در خطر بودن جنگل های بارانی 

 چه فوایدی می تواند برایمان داشته باشد.

 

111 )1 

 گزینه دوم مطرح نشده است.

 

119 )4 

 خط سوم از پاراگراف دوم

 

118 )1 

 خط آخر متن

 

110 )1 

این جنگل ها بیشترین ضرر را به خود ما انسان ها میزند و باید از آن  هشدار دهنده است چون از بین رفتن

 جلوگیری کرد.

 

111 )4 

 صحیح است 4با توجه به کلیت متن گزینه 
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111 )1 

 1و  1خط 

111 )1 

 

114 )1 

 خط اول آخرین پاراگراف

 

111 )1 

 دو خط آخر متن

 

111 )4 

 نور را به شبکیه منعکس میکند.

 

111 )1 

 خط ششم

 

119 )1 

 پاراگراف دوم یک بحث را مطرح میکند که این جمله از طرفی از آن حمایت میکند. 1و 1خط 

 

118 )1 

 ام پاراگراف دوم این جمله را رد میکند. 9خط 
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110 )1 
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 نظام جدید – 98پاسخ تشریحی کلوز تست زبان تخصصی کنکور منحصراً زبان 

 آناهیتا اصغري تاري

 4) گزینه 141

دار  ”ing“نیز باید به صورت  ”react“فعل  ”and“با توجه به هم پایه ساز بودن حرف ربط 
 بیاید.

 1) گزینه 142

“make an impression” .به معناي تاثیر گذاشتن است 

 2گزینه ) 143

 انجام شده است. ”good ones“و  ”bad thing“مقایسه اي بین تاثیر 

 4) گزینه 144

 در این جمله براي اجتناب از تکرار استفاده می کنیم.  doesاز فعل کمکی 

 4) گزینه 145

آمده  ”look“در اینجا که قبل از آن فعل  ”glasses“حرف اضافه مناسب براي 
 است. ”through” است،

 ۳) گزینھ ۱۴۶

 قابل دسترسی  . در دسترس،۲  . دوستانھ ۱

 امیدوارانھ. ۴   خصمانھ. ۳

 ۱) گزینھ ۱۴۷
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) از نظر معنایی ۴و  ۳فقط بھ یک اسم یا گروه اسمی نیاز است.( رد گزینھ  ”of“بعد از 
 درست است. ۱گزینھ 

 ۱) گزینھ ۱۴۸

کھ در اینجا  ”area“با ساختار جملھ وصفی رو بھ رو ھستیم. ضمیر موصولی مناسب برای 
 است. ”that“معنای مکان ندارد و حدود را مشخص می کند، 

 ۳) گزینھ ۱۴۹

 . توجھ داشتن، یادداشت کردن۲  . تاکید کردن ۱

 . اغراق کردن۴  . کوچک شمردن ۳

 ۳) گزینھ ۱۵۰

کنیم کھ برای نشان دادن شروع یک استفاده می ”since“حرف اضافھ از  ”ago“با توجھ بھ 
 بازه زمانی است.

 ۳) گزینھ ۱۵۱

شود و بھ عنوان  تنھا ظاھر می  anotherو بھ جای آن  شود گاھی اسم بطور کلی حذف می
 . کند ضمیر عمل می

 ۱) گزینھ ۱۵۲

آمده  ”something bad“بعد از آن برای توضیح بیشتر در مورد  ”clause”جملھ واره
 است. ”that“است پس حرف اضافھ مناسب برای آن، 

 ۲گزینھ   )۱۵۳

 . برای مثال ۲  . در نتیجھ ۱

 از آن گذشتھ  . بھ عالوه،۴  . در تضاد ۳

 ۲) گزینھ ۱۵۴

 . مرگبار۲  . ھوشیار، محتاط ۱
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 . غریزی۴   . مشکوک ۳

 ۴) گزینھ ۱۵۵

 . بی میل۲   . بی تفاوت ۱

 . ھشیار، محتاط۴  . در معرض ۳
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