
 پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور تجربی نظام قدیم

 لیال زحلی

 1گزینه  -76

که در  .… Children who learnدر این سوال عبارت وصفی کوتاه شده داریم. اصل جمبه به این صورت بوده است: 

 میگیرد.  ingحالت کوتاه شده ضمیر موصولی حذف و فعل 

 4گزینه  -77

 می باشد. responsible ،forحرف اضافه مناسب برای 

 2گزینه  -78

 ل از فعل اصلی آمده است، بنابراین ساختار جمله مجهول است.از آنجایی که مفعول جمله قب

 1گزینه  -79

 من نظر متفاوتی دارم.وند. هرچند که ی توانند تعلیم داده شترجمه جمله: برخی میگویند حیوانات باهوش هستند چرا که م

 اگرچه -4  درحالی که  -3  در حالی که  -2  چرا که  -1

  4گزینه  -80

 از هر چهار نفر یک نفر از نوعی بیماری روانی در زمانی از زندگی ش رنج خواهد برد.ترجمه جمله: 

 نج بردن ازر -4  چسبیدن به  -3  تولید کردن -2 مراقبت کردن -1

 3گزینه  -81

 ترجمه جمله: هر حیوانی که روی زمین نفس میکشد حقوق مشخصی دارد که باید شناخته شود و مورد احترام قرار گیرد.

 تعمیم دادن -4  احترام گداشتن -3 مطلع کردن -2 عکس العمل نشان دادن -1

 2گزینه  -82

  .آن را برای هفته آینده کنم میتوانم نمالف: ترجمه جمله: 

 ب: قطعا میتوانی زودتر از آن آماده کنی 

 با قدرت -4   دقیقا -3  قطعا -2   واقعا -1

 4گزینه  -83

کشاورزان قادر به ترجمه جمله: با توجه به منابع اندک و تجهیزات ضعیف کشاورزان بسیاری از افراد بر این باورند که  

 ه تابت کنند مردم اشنتباه میکنند.اینک تالش کنند براین نیستند بلکه آماده اند که رفع مشکالتشا

 منابع -4  ماده مغذی -3  الگو -2   آب و هوا -1

 3گزینه  -84

چرا که وقت بسیار زیادی و هیچ فرصتی برای ارتباطات شخصی ضر است روابط خانوادگی م: تلویزیون برای ترجمه جمله

 باقی نمی گدارد.
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 گیج کننده -4  مضر -3 نامرتبط -2  دردسترس -1

 1گزینه  -85

 ترجمه جمله: اگر سهمت را با اسالیدها انجام ندهی، ارایه ما هرگر به موقع تمام نخواهد شد.

 موقعیت -4  الهمس -3 ارتباط -2  سهم، بخش -1

 2گزینه  -86

 برای یافتن راه حل به منظور رفع مشکل است. رد گامی بزرگ به جلودا پدیرش اینکه مشکلی وجودترجمه جمله: 

 توجه کردن -4  پیش بینی کردن -3  از بین بردن -2 بستگی داشتن -1

 3گزینه  -87

 ترجمه جمله: کاهش وزن تصمیم خودآگاهی نبود. خودبه خود اتفاق افتاد.

 شگفت انگیز -4  خودآگاه -3  ستمرم -2  مایل -1

 2گزینه  -88

 صحیح است 2با توجه به ساختار و معنای جمله گزینه 

 3گزینه  -89

 صحیح است 3ه گزینه معنای جملجه به ساختار و با تو

 1گزینه  -90

 بردن، دورکردن -4  شامل شدن -3  ادامه دادن -2 منتقل کردن -1

 4گزینه  -91

 چه جیزی -4 چه کسی -3  که  -2  درباره -1

  4گزینه  -92

 قدیمی -4  دور -3 روستایی -2  اساسی -1

 2گزینه  -93

 ترجمه جمله: بهتربن عنوان برای متن چیست؟ برنامه توسعه زیمبابوه

 3گزینه  -94

 ترجمه جمله: طبق متن پروژه زیمبابوه بر استانداردهای زندگی برخی روستاییان در زیمبابوه تانیر گداشته است.

 4گزینه  -95

ه جمله: کدام یک از موارد زیر درباره شاموا صحیح است؟ آن با سیستم های خورسیدی مشترک با خانواده هایی که ترجم

 آنجا زندگی میکنند مجهز شده است.

 2گزینه  -96

 راف دوم به سیستم های روشنایی اشاره میکند.در پاراگ  Theyکلمه 
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 1گزینه  -97

 رهنگی تقریبا توسط همه دانشجویان بین المللی تجربه می شود.ترجمه جمله: یراساس متن، شوک ف

 3گزینه  -98

او حداقل بخشی از تحصیالتش را دور از وطن  ر مورد نویسنده جمله صدق می کند؟ترجمه جماه: کدام یک از موارد زیر د

 خویش گذرانده است.

 3گزینه  -99

 یجان زده شدن از فرهنگ جدید است.ترجمه جمله: طبق متن یک تاثیر شوک فرهنگی ه

 1گزینه  -100

ترجمه جمله: هدف نویسنده از بیان اینکه " هیچ قرص یا واکسن جادویی وجود ندارد" تاگید بر این است که کنار آمدن با 

 شوک فرهنگی سائه نیست و نیازمند زمان و تالش است. 
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