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 89سراسری پاسخنامه تشریحی سوالات زبان انگلیسی آزمون ریاضی نظام جدید کنکور 

 

با پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون ریاضی امروز در  -هستم مدرس زبان انگلیسی کنکور فاطمه مرادیان فرد جونقانیبا سلام و احترام،  

 خدمت دانش آموزان عزیز هستم.

***************************************** 

 4پاسخ:  -67

 دوازدهم 1مبحث: درس 

  که تعطیلات خود را کوتاه کند و به خانه برگردد.مجبور شد بعد از شکستن پایش در تصادف اسکی، او 

شروع میشود، پس جمله دوم در گذشته رخ داده و از آنجایی که او مجبور شده به خانه برگردد )چون او کسی  after چون جمله با  

انتخاب که مجهول ماضی ساده است را  4پس جمله مجهول است( گزینه  -بعد از جای خالی مفعولی در کار نیست -ور نکردهرا مجب

 میکنیم.

***************************************** 

 

 3پاسخ:  -66

 دوازدهم 2درس مبحث: درس 

 

 که آن مرد را نجات دهم اگر شنا کردن بلد بودم. تلاش میکردم 

از این نوع شرط، برای بیان اتفاقاتی که در حال نیافتاده و جنبه فرضی، رویا یا آرزو دارد و اصلًا ن جمله شرطی نوع دوم است، ای 

 شود و کاربرد آن به شکل زیر است:رود، استفاده میاحتمال وقوع آنها نمی

If  + زمان آينده در گذشته ساده   /    زمان گذشته ساده  

    would 

       could       + فعل ساده           

       might  

 

 به همراه ریشه فعل به کار میرود. wouldپس در اینجا، نیاز به زمان آینده در گذشته داریم که با 

***************************************** 

 1پاسخ:  -67

 دهم 4مبحث: درس 

  ابتدا از او اجازه بگیری. بهتر استرییس عصبانی میشه اگه تو دوباره زود بری، بنابراین 

معنی  "بهتر است"را   should(. توصیه میکنم در این حالت، advisabilityمصلحت یا توصیه است ) shouldیکی از کاربردهای  

 "باید"کنید نه 

***************************************** 

 3پاسخ:  -67
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 من نمیدونم امسال تابستون کجا قراره برای تعطیلات برم.صادقانه بگم ، 

 یازدهم 1مبحث: مکالمه درس 

 هست. "صادقانه بگویم، اگه راستش را بخواهید"به معنی  to be honestعبارت  

***************************************** 

 2پاسخ:  -78

 دوازدهم 2مکالمه درس مبحث: 

  تو ةدادن چه کاری میبودم بدون کمک دوستانام الان در این کشور غریب، در حال انج نمیدانممن. 

 I winder  .یعنی نمیدانم 

 نفرت داشتن -ترجیح دادن -ندانستن ،تعجب کردن -تصور کردن گزينه ها:معنی  

 

***************************************** 

 4پاسخ:  -71

 دوازدهم 65مبحث: صفحه 

  من هر گونه رابطه ای به جز آشنایی با آن داشتم.د که بود، چون او با زبانی صحبت میکر کغیر قابل دراو مطلقا 

 است. "که با آن"نوعی عبارت وصفی است و معنی آن  آغازگز with whichنکته:  

 به جز است. butیکی از معانی نکته:  

 غیر قابل درک -تک زبانه -ماهر -مفتخر، مغرور گزينه ها:معنی  

***************************************** 

 1پاسخ:  -72

 یازدهم 65صفحه  مبحث:

  شود. نامیده می "عالیآموزش "آموزشی که بالاتر از دبیرستان ارایه می شود، به ویژه در دانشکده یا دانشگاه، از نظر فنی 

 which is offeredعبارت توصیفی کوتاه شده است که اصل آن به این شکل بوده است:  offeredدر این جمله نکته:  

 متوسط -پیشرفته -خلاق -، )در اينجا عالی(بالاتر گزينه ها:معنی  

***************************************** 

 2پاسخ:  -73

 دوازدهم   38صفحه  مبحث:

  بارش شدید باران، خیلی بالاست. احتمالما سفر اردویی خود را لغو کردیم، چون هواشناس گفت که 

 likelihood  )شکل اسمیِ)به معنی احتمال likely (به معنی محتمل) است. 

 احتمال -آغاز -قدرت -تنوع گزينه ها:معنی  

***************************************** 

 2پاسخ:  -74

 یازدهم 64مبحث: صفحه 

  توانست سه تا زبان خارجی را به شیوایی می در واقعجین در یادگیری زبانها، آنقدر خوب نبود، بنابراین من وقتی فهمیدم که

 شگفت زده شدم.صحبت کند، 

 امده است. so goodب و معادل به معنی آنقدر خو that goodدر این جمله،   
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  به طور ضروری -امیدوارانه -در واقع -به طور وسیعی گزينه ها:معنی  

***************************************** 

 3پاسخ:  -78

 دهم 151مبحث: صفحه 

 ؛ من معتقدم سلامتی و شادی رابطه مستقیم هستند قایلارزش از پول  یشتربسلامتی  ن بیشتر طرفدار افرادی هستم که برایم

 دارند.

 است. appreciateدر معنی فعلی آمده است و مترادف  valueدر اینجا  

 تعیین هويت کردن -ارزش گذاشتن -کردن، رها کردن، جاگذاشتن ترک -آويزان کردن گزينه ها:معنی  

***************************************** 

 1پاسخ:  -77

 دوازدهم 66مبحث: صفحه 

 -  نه؟ ، مگرکه یک پیراهن قرمز به تن خواهد داشت گفت او -؟تشخیص دادیچگونه تیم را 

 recognize چهره از روی ظاهر و ص دادن کسی، بیشتر یعنی تشخی 

 انتظار داشتن -کشف کردن -يادآوری کردن -تشخیص دادن گزينه ها:معنی  

***************************************** 

 1پاسخ:  -76

 مدوازده  34صفحه مبحث: 

  د، ولی هیچوقت اینکارو نمیکنه. بنابراین من شک دارم او امسال این کارو بکنه. خواهد دا هدیهجولی همیشه میگه او به مدرسه

 "به عمل کار برآید، به سخندانی نیست"به هر حال، 

 این ضرب المثل در کتاب دوازدهم آمده و به اهمیت عمل و نه حرف تاکید داره. 

جوجه ها را آخر  -4 -از تو حرکت، از خدا برکت -3 -گلیمت را به اندازة پايت دراز کن -2 -ذکر شد-1گزينه ها:معنی  

 پايیز میشمارند.

***************************************** 

Cloze Test 

 

77- 4 

77- 1 

78- 2 

71- 3 

72- 3 

مردم را در کنار ی از اين نیست که گروه ،برخی پروژه های جديدهترين روش برای انجام در بسیاری از شرکتها، شايد ب 

 يا نکات مثبت مزايای زياد حمله به يک پروژه وادار کردن مردم به. يک تیم تشکیل دهیم -77يکديگر قرار دهیم و 

آنچه وسیعتری از دانش، تبحر و مهارت نسبت به  طیف -78 اول از همه، يک گروه از مردم، .ارايه میدهد -77 زيادی را

دم که درگیر هستند و منابع بیشتری طر تعدادی از مرهمچنین، به خا اشد.ب، را دارا میدارد گروه عضو -71يک احتمالا 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

4 

با سرعت  به انجام رساند،در قبال مسولیت پروژه ای که قرار است گروه میتواند يک  در دسترس است، -72که 

 ارايه دهد. و موضوعات حلهای بسیار خلاقانه تری برای مشکلات راهبیشتری کار کند و 

 

***************************************** 

Passage 1 

ورد متاثیر بگذارد. )امید به زندگی، طول بر روی میزان امید به زندگی مردان و زنان تواند بافت فرهنگی )جامعه( نیز می

که ثابت شده است مشکلات کشند، است(. برای مثال، زنان عموما کمتر از مردان سیگار میيک شخص  زندگیانتظار 

 کند.را کوتاه تر می هاسلامتی زيادی ايجاد میکند و زندگی

است. استرس از نظر کاهش طول  م وجود استرسعامل ديگری که زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده است، عد

ر کم استرس تکم مسولیت تر و در شرايط معمولا تا همین اخیرا، زنانی که کار میکردند،  ، بسیار مشهور است.هاگیزنذ

. اين وضعیت فیزيکی دهدهتری نسبت به مردان، قرار میزنان را در شرايط فیزيکی بقرار داشتند. در خانه، کارِ خانه 

 زندگی های طولانی تر زنان است. درخود عامل ديگری زنان،  عموما بهترِ

کند. اما عادات اجتماعی زنان، در اين عوامل فرهنگی، نقش مهمی برای زنانی که در حال پیر شدن هستند، بازی می

 کنند وکشند. زنان بیشتری در حال حاضر کار می، سیگار بیشتری میحال تغییر است. زنان جوان، نسبت به قبل

اين تغییرات ممکن است به اين معنی باشد که اين بافت فرهنگی، های مسولیت آور بیشتری را اشغال کرده اند. جايگاه

باز هم به دلیل عوامل خاص ديگری، کند زندگی سالمتری داشته باشند. به هر حال، زنان ديگر به زنان کمک نمی

 تری خواهند داشت. زندگی طولانی 

 

 .......ادامه خواهد داشت: يک بحث در موردِاين متن، به احتمال زياد با  -73

 چرا زنان ديگر مايل نیستند در خانه بمانند و کار خانه انجام دهند. -1

 در سراسر دنیاف در فرهنگ جوامع مختلتغییرات  پشتِ دلايلِ -2

 عواملی به جز عوامل فرهنگی در رابطه با طول عمر بیشتر زنان نسبت به مردان -3

 .مهم استدر دنیای همیشه در حال تغییرِ امروز هم برای مردان و هم برای زنان چگونه يک سبک زندگی سالم  -4

 

تنها دلیل طول عمر زنان نیستند و دلايل ديگری  های متن آمده است که دلايل فرهنگیتحلیلی. در انتنوع سوال: 

 .زدعد، ممکن است به اين مساله بپرداوجود دارد، پس بديهی است که بند ب

***************************************** 

 

 گیرد...در نظر میمیتوان از متن، فهمید که نويسنده سیگار کشیدن را ...... -74

 که در بین زنان، شايعتر از میزانی است که در بین مردان است. -1

 که با میزان استرس در زندگیهای مردم، رابطه مستقیمی دارد -2

 که برای زنان نسبت به مردان، مضرتر است. -3

 به فرهنگ است. که يک عادت وابسته -4

 implicitغیر مستقیم يا نوع سوال: 
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***************************************** 

 

 میتوان از متن برداشت کرد که مردان می توانند شرايط جسمی خود را بهبود بخشند با ....... -78

 انجام کارِ خانه -1

 دادن شغل خود به زنان -2

 انجام کارهايی با مسولیت بیشتر -3

 مراقبت بهتر از سلامتی خود -4

 implicitغیر مستقیم يا نوع سوال: 

***************************************** 

 

 است؟  صحیحيک از جملات زير،  بر طبق متن، کدام -77

 شد.اجتماعی محسوب می منفیچون يک رفتار کشیدند، زنان در گذشته سیگار نمی -1

 تفاوت بین امید به زندگی مردان و زنان احتمال دارد که کوچکتر شود. -2

 علت و هم از نظر معلول مشابه است.از نظر هم مشکلات سلامتی زنان و مردان  -3

شخیص بدهند که مشکلات سلامی آنان به دلیل نقشهای اجتماعی جديدشان است، عادات گذشته خود اگر زنان ت -4

 کنند.را احیا می

 explicitمستقیم يا نوع سوال: 

***************************************** 

 

Passage 2 

ين ا رسد که بیش از معايب آن باشد.قطعا به نظر می)يا مجازی( مزايا يا نکات مثبت مربوط به کتابخوانان الکترونیکی 

تعطیلات به ما اجازه می زار در به همه جا برده شوند. بردن يک اب و قابل حملی هستند که میتوانندسبک ابزار کتابها 

 هواپیما ببريم. داخل رداخت پول اضافی بهدها صفحه رمان را بدون اجبار به پدهد که ص

ه ما دهد. آن بارايه می، میتواند هديه کندچاپی  به ما بیش از آنچه که يک کتابمجازی ماهیت الکترونیکی کتابخوانان 

ا ن اجازه میدهد که در تاريکی بخوانیم، )در صورت قطع برق، به صورت دستی استفاده کنیم(. ما میتوانیم معنی کلمات

فقط با يک کلیک پیدا کنیم، می توانیم يادداشت برداری کنیم و هیچوقت فراموش مجازی آشنا را در يک فرهنگ لغت 

اگر قدرت بینايی ما  .کنديادآوری میرا برای ما  اين کارکنیم در چه صفحه ای بوده ايم: کتابخوان الکترونیکی نمی

 ورا به تعداد دفعاتی که مايلیم، بخوانیم  اير-جینتواند کلمات را برای ما درشت تر کند. ما میتوانیم آن مید، ضعیف شو

پیدا نخواهد کرد. و حتی اگر، سلیقه ما در خواندن کتاب، غیر طبیعی باشد، کتاب هرگز ظاهر بدتری اين کار،به خاطر 

نمیتوانند چیزی را که ما میخوانیم، بدانند. نه تنها اين، بلکه بیشتر کتابهای مجازی لازم نیست کسی بداند. ديگران 

  ارزانتر از ويرايش چاپی خود هستند، و بسیاری از کتب قديمی را میتوان به صورت رايگان دانلود کرد.

 بارة ظاهر کتابخاصی در بنابراين، چرا فقط يک سوم ما کتاب مجازی میخواند؟ پاسخ بايد قطعا اين باشد که يک چیز

اشیايی هستند که دارای گذشته هستند و حضور  "واقعی"جود دارد. کتابهای وو حتی بوی کتاب چاپی حس آن، 

 کند.ه میی آنان، ما را با خاطرات شاد احاطفیزيک
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 تقد است که......به نظر می آيد که نويسنده مع -76

 د ماندکتابهای چاپی پابرجا خواهن -1

 به زودی همه از کتابهای مجازی استفاده خواهند کرد -2

 دنیای ديجیتال، به طور کلی صنعت چاپ را تغییر داده است -3

 چون آنها نیاز به استفاده از ابزار الکترونیکی اضافی دارند سخت استکتابهای الکترونیکی، فاده از است -4

 implicitغیر مستقیم يا نوع سوال: 

 

***************************************** 

 کند؟عمدتا در مورد چه چیزی بحث می 2پاراگراف  -77

 روشی که با آن کتابهای مجازی عادتهای خواندن مردم را تغییر داده اند. -1

 دلايلی که کتابهای مجازی برای خواندن جالبتر هستند. -2

 مجازی بر سلامت انسان تاثیرات کتابهای -3

 مزايای کتابهای مجازی -4

 main ideaايده اصلی  يا نوع سوال: 

***************************************** 

 استبه احتمال زياد........... 2در پاراگراف  "اير-جین"اسم   -77

 هنام نويسند -1

 عنوان يک کتاب -2

 يک برند خواننده مجازی -3

 يک متن که درک آن سخت است. -4

 implicitغیر مستقیم يا نوع سوال: 

 Jane Eyre) )است. انشالله فرصت کردید، بخونیدش.های بادگیر( نته )نویسنده بلندیترین رمان شارلوت برونته خواهر امیلی برومعروف 

 

***************************************** 

 به چه چیزی اشاره میکند؟ 2در پاراگراف  thatکلمه  -188

 يادداشت برداری -1

 صفحه ای که آن را میخوانیم -2
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 عمل خواندن -3

 معنی کلمات ناشناخته -4

***************************************** 
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