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رضا برادرانمحمدمهندس   

 بسمه تعالی

 تحلیل و پاسخ تشریحی کنکور هنر 1400:

)متوسط(  2گزینه  -76  

سنت به ازای هر تکه. 2اونهارو به هم کالسی هاش به قیمت  --------برنامه ی او این بود که چند تکه شکالت بخرد    

( از طریق باز فروش کردن4( اما بازفروش کند                 3                   ( و بازفروش کند    2                ( که بازفروش کند      1  

)ساده( 2گزینه  -77  

؟-----لیسا هرگز دوست نخواهد داشت اورا دوباره بعد از شنیدن تمام اشتباهاتی که او در حق او کرده بود،   

( نخواهد داشت؟4                 ( نداشته بود؟         3                 ( خواهد داشت           2                         ( داشته بود        1  

)متوسط( 1گزینه  -78   

صحبت کردن با یکدیگر در یک  ------به محظی که استاد برگرداند پشتش را برای نوشتن یک سوال روی تخته، بچه ها 
 لحظع مشترک.

( شروع کرده اند4          ( داشتند شروع می کردند 3      وع کرده بودند     ( شر 2                           ( شروع کردند    1  

)ساده(4گزینه  -79  

.-------تو میتونستی بگی که بواسطه ی نگاه روی صورتش که چیز)اتفاق( وحشتناکی   

( افتاده بود4                       ( افتاده است          3                        ( افتاده شد   2                            ( افتاده است    1  

)ساده(4گزینه  -80  

از اولویت نیستند، بنابراین تو میتونی با هرکدام که  ----چیزها)کارهایی( که می بایست در غیاب من انجام بدی در هیچ  
 میخواهی شروع کنی. 

( ترتیبی4                              ( وظیفه ای     3                         ( حقیقتی          2                     ( محدوه ای       1  

)ساده(4گزینه  -81  

خرجش کردی __ باد آورده را باد می برد! -------دالر در خیابان و  10قطعا تو پیدا کردی   

( فورا، سریعا4                               ( خوشبختانه   3                         ( به تدریج      2                         ( با دقت        1  

)ساده( 1گزینه  -82  

به مدرسه، و او هرگز نمی کند، بنابراین من شک دارم امسال هم )بخشش( کند.  -----جولی همیشه می گوید که او   
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رضا برادرانمحمدمهندس   

. / دو صد گفته چون نیم کردار نیست.با این حال، به عمل کار برآید به سخنرانی نیست  

( فراهم خواهد کرد با4ه         ( متکی خواهد بود ب3( متشکل خواهد شد از          2( بخشش خواهد کرد         1  

)سخت( 2گزینه -83  

پوشش داده می شوند با الیه هایی از مصالح جذبی و برگه هایی از پالستیک جهت مانع شدن از مدرن اغلب ی   ---- 
 آلودگی ها نسبت به رفتن به داخل خاک یا آب.

( کولرهای گازی4   های فسیلی         ( سوخت3  (  محل های دفن زباله   2                      ( سیاالت        1  

)ساده( 3گزینه  -84  

سال پیش، هرگز فکر نمی کرد یکروز بشود اینقدر بزرگ در اندازه و اهمیت. 100این شرکت را  ------مردی که    

( بدست آورد4                              ( تاسیس کرد 3               ( سبب شد       2              ( تالیف کرد       1   

سط()متو 3گزینه  -85  

ِجین و من صحبت می کنیم درباره خیلی چیزها، اما من فقط نمی توانم به یاد بیارم چیزی رو که ما داشتیم بحث می کردیم در  
که تو در ذهنت داری. ------ن زمان آ  

( متمایز، برجسته4                                      ( ویژه     3                        ( گیج       2                        ( تازه       1  

)ساده( 1گزینه  -86  

ِامان. من میخوام که تشکر کنم از تو برای تمام کار سختی  ------موفقیت بزرگ بوده است، ممنون از کارکنان  پروژه یک
 که تو گذاشته ای برای این)موفقیت(.

( بزرگ کننده4                              ( مقدماتی           3                  ( سیستمی   2                           ( متعهد1  

)ساده( 4گزینه  -87  

تماِم مدت. شروع کن به مالقات کردن مردم! ------ته باشی، تو نمیتونی اگر تو میخوای دوستانی را داش  

( سر در الک خودت باشی4                   ( ببندی، مسدود کنی 3               ( ترک کنی     2            ( آویز کنی       1  

 یک هم نشین معروف است، که کلماتش کنار هم معنا می گیرند. keep to one’s selfتوجه: عبارت 

 کلوزتست:ترجمه ی 

حمله  ---88---نمودار می دهد داده ای درباره ی تفاوت هایی در یک عدد ساالنه از مردان و زناِن سه گروِه سنی که 
، و این افزایش می یابدمسن تر، خطر حمله ی قلبی  ---89---های قلبی در اروپا. این شفاف است که مادامی که مردم 

 مردان بیشتر از زنان. --90---حمله های قلبی اغلب اتفاق می افتند می تواند دیده شود از روی نمودار که 
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 3شکل نشان می دهد برای زنان تنها  ---91--هزار زن بیمار بیماری قلبی دارند،  123سالگی،  44تا  29در سن       
له های قلبی را متحمل هزار مردانی که حم 424سالگی، وجود دارد  64تا  45هزارتارو. بطور قابل مالحظه ای ، اس )سن( 

 بود تعدادی که زنان رنج می برند از شرایط پزشکی مشابه. ---92---- 136می شوند و 

 ) متوسط( 4گزینه  -88

 ( رنج بردن از4               ( شناسایی کردن با    3 شکیل دادن، آرایش کردن    ( ت2                       ( ترکیدن از    1

 )ساده( 1گزینه  -89

 ( در نظر گرفتن 4                     تبدیل کردن          ( 3                          دادن         ( شفا2                                 ( شدن   1

 )متوسط( 1گزینه  -90

 ( با4                                                ( در   3                                  ( برای     2                                 ( برای    1

 است. to، حرف اضافه ی happenتوجه: حرف اضافه اختصاصی فعل 

 )متوسط( 2گزینه  -91

 ( خواه نا خواه4                            ( اهمیتی ندارد   3                             ( درحالیکه    2                           ( زمانیکه   1

 متوسط() 2گزینه  -92

 متن اول:

سال رو )برای( مطالعه کردِن واکنش های مردم در شهرهای سراسر جهان  6یک تیم از روانشناسان اجتماعی سپری کرده اند 
 با شرایط متفاوت. نتایج نشان می دهد که شهرهایی که در آنها مردم پول کمتری دارند عمدتا جمع های صمیمی تری دارند. 

ه می شود بخاطر جرایمش، می آید در صدر، و پایتخِت ماالوی، لیالنگوی، می آید در شناخت ریو ِد جانیرو در برزیل، که اغلب 
 )رتبه( سوم. اما چه چیزی یک شهر را به نسبت شهر دیگر صمیمی تر می کند؟

عه لمحققی که مطالعه را انجام داد می گوید این بیشتر مرتبط با محیط است تا فرهنگ و ملیت. آنها انجام دادند یک مطا       
شهر سراسر جهان. این تیم انجام داد تحقیقاتش رو از طریق یکسری  23روی محلی هایی که با غریبه ها رفتار می کردند، در 

ند و نیاز به کمک داشت از آزمایشات. جایی که)بنحوی که( آنها خودکار می انداختند یا وانمود می کردند که نابینا بودند
لعه نتیجه می دهد که مردم کمک کننده تر هستند در شهرهایی که با یک طریق آرام تر از )برای( عبور از خیابان. این مطا

موارد، و ای ن درصد در لیالنگوی  %93زندگی مثل )شهر( ریو. در حالیکه آنها آنجا بودند، محققین دریافت کردند کمک در 
 بود کمی کمتر.

نیویورک، کم معرفت ترین شهرا در نظر گرفته می شوند. اهالی مستردام و با این وجود، شهرهای ثروتمندتر مثل آ       
درصد. روانشناسان دریافتند که، در این شهرها،  44موارد و در نیویورک فقط  %53آمستردام کمک کردند به محققین در 

 مردم زمان کمتری دارند، لذا آنها عجله می کنند و اغلب غریبه ها را رد می کنند.
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 رای متن چیست؟بهترین عنوان ب -93

 ( روانشناسِی مردماِن بامعرفت2                               بامعرفت ترین شهرهای جهان             ( 1

 ( صمیمیت: یک رفتار انسانِی رایج                                  4 ( صمیمیت در فرهنگ های مختلف3

تن از مردم کمک گرفبراساس متن، اگر قادر نباشی که ببینی و نیاز به کمک داشته باشی، در کجا کمترین امکان را جهت  -94
 در زمانی که نیاز داری بهش خواهی داشت؟

 ( آمستردام             4 ( نیویورک3       ( لیالنگوی  2              ( ریو        1

 .-------کلمه ی "این" در پاراگراف دوم باز می گردد به  -95

  معرفت (4                   ( محیط      3       ( رفتار         2( مطالعه              1

 متن تهیه می کند اطالعات کافی برای پاسخگویی به کدام یک از سواالت در ادامه آمده؟ -96

  ( چگونه محققین موفق شدند که اندازه گیری کنند ثروِت مردم رو در شهرهای مورد مطالعه؟1

  کردِن داده برای آزمایش؟ عتفاده کردند جهت جمکردن برای اس ( چه روشی محققین استفاده2

 ( چه تعداد شهر مستثنی شدند از گزارش مطالعه در متن؟3

 ( چه نوعی از مردم بیشتر محتمل هستند که کمکی که می خواهند را دریافت کنند؟4

 متن دوم: 

رآنچه که ه ---موثر ترین روش یادگیری یک زبان چیست؟ نوشتن یک انشاء است یا انجام تمارین گرامری؟ پاسخ شفاف است
انجام بدی. شواهد نشان می دهد که موفق ترین زبان آموزها آنهایی هستند که پیدا می کنند چیزی رو که تو دوست داری 

آنها دوست دارند انجام بدهند با زبان انتخابی اشان، و انجامش بدن دوباره و دوباره. و این واقعا مهم نیست که این فعالیت 
 چی باشه.

، نکه از طریق تحقیق بدست آمده است، مرتبط با خواندن است. ِاسِتفات دی کراِش  برخی از شفاف ترین شواهد این مساله     
یک محقِق زبان دوِم مشهور، تصمیم گرفت که نگاه کند چقــدر عالی زبان آموزهایی که برای تفریح می خوانند، تست های 

ی روند و این مهم نیست که اصال چه کتابی را گرامر را می زنند. او دریافت که آنها بهتر می زنند از افرادی که به دوره ها م
 می خوانند. 

یی . اینها کتاب ها"جلگه ی شیرین باال "موزان کتاب هایی از یک سریال به نام آاو داد به دانش  ،برای اثبات این مساله     
ای یشرفت هان پخوانندگ ،مشهور هستند از زندگی نوجوانی. اگرچه کیفیت ادبیاتی این کتاب ها ممکن است باال نبوده باشد

یک دختر بهبود داد نوشتنش را خیلی ، مورد مطالعه ی جداگانهمتن و مکالمه. در یک ، گانژ تست های وا خوبی را کردند در
عصبانی اش متهم کرد او را به کپی کردن. تنها توضیحی که او داشت این بود که او شروع کرده بود به  دبیِر ( بنحوی که) ،زیاد

 منظم خواندن.
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  ؟متن چیست هدف اصلِی  -97

 یک دیدگاه رایج اثبات عدم دقِت  (2                 یک محقق و دریافته های اخیرش         معرفِی  (1

 مهم ترین یافته های تحقیقییکی از  توصیِف (         4یک زبان   مرتبط با یادگیرِی  پاسخ به یک سواِل ( 3

 .-------- ،نر مطالعه ی کراِش این می تواند نتیجه گیی شود از متن که مردمانی که شرکت کردند د -98

 دومی را به دقت موخته بودند یک زباِن آقبل ازین  (2                      خودشان ِی اصل صحبت می کردند انگلیسی به زباِن  (1

  خارجی ِن یک زبا عالقه مند بودند به خواندِن ( 4باال            ادبیاتِی  ب هایی با یک کیفیِت کتا متمایل به خواندِن  (3

 ؟در پاراگراف سوم "مطالعه ی جداگانه یک مورِد  " دچرا نویسنده ذکر کر  -99

 به همان اندازه برای پسران، که استدالل کنه که خواندن مفید است برای دختران( 1

  مرتبط با زبان دیگِر حوزه های یک نفر در  تاثیر می گذارد در پیشرفِت ، دنرین در خوانکه نشان بدهد که تم( 2

 نها در خواندن استآدادن تمرین به  نوشتن به موثرِی  (مهارِت )موزنده ها در آبه  که اثبات کند که تمرین دادِن ( 3

 نوشتن به یک زبان خارجی می تواند مردم را به سمت خواندن متن سوق دهد (مهارِت )که نتیجه گیری کند که  (4

 ؟متن حمایت می شود توسِط  مدهآدر ادامه  کدام یک از عباراِت  -100

نها به زودی درک خواهند کرد آ، زبان لذت بخش بیابند مهارِت  4را در هر یک از کاری  دوم انجاِم  موزنده های زباِن آاگر ( 1
 ان است.لذت بخش ترین مهارت زب که خواندن

 تاکثر اوقادر ی زبان ساده  اساتیدشان متمرکز شوند روی یک مهارِت موزند زمانیکه آموزان به بهترین نحو می آزبان ( 2

 نممک ها بخوانند متن هایی را به بیشترین مقدارِ نآمردم می توانند یک زبان را سریعتر بیاموزند اگر و فقط اگر  (3

  به شخص دیگر متفاوت باشد. ،یک زبان ممکن است از یک شخص یادگیرِی  دنبال کردِن  جهِت بهترین سیاست  (4
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