
 به نام خدا

 ۱۴۰۰سواالت زبان کنکور سراسری هنر  پاسخ تشریحی

 (محمد مهدی امانی )حل شده توسط سید

۷۶ .۲ 

( است، بایستی از حرف compound sentenceبا توجه به صورت سوال که یک جمله مرکب )

 تواند درست باشد.می ۲ها تنها گزینه استفاده گردد. همچنین با توجه به زمان فعل andربط 

۷۷ .۲ 

فعل پس ضمیر دنباله سوالی باید متناسب با او متناسب باشد. همچنین در اینجا مفعول لیزا است، 

 با آن منطبق باشد. دیو با شودیاستفاده م زینسوالی استفاده شده در گزاره مجدداً در دنباله  یکمک

کنند، پس ( مفهوم گزاره را منفی میnever( کلمات منفی )در اینجا ۳و   ۱)حذف گزینه های 

 درست است. ۲( در نتیجه گزینه ۴و  ۳های دنباله باید مثبت باشد )حذف گزینه

۷۸ .۱ 

(، فعل بعدی نیز باید turnedاز آنجایی که فعل استفاده شده در جمله اول گذشته ساده است )

 درست است. ۱گذشته ساده باشد. پس گزینه 

۷۹ .۴ 

 )فعل گذشته کامل(درست است  ۴گزینه 

۸۰ .۴ 

توانی با هر کدام از من باید انجام بدهی هیچ ..... مهمی ندارند، پس تو میکارهایی که در غیاب "

 "خواهی شروع کنی.ها که میآن

 ها:درست است. ترجمه گزینه ۴با توجه به جمله دوم، و با توجه به ترجمه گزینه ها، گزینه 
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 ، انجمنترتیب.۴ حکومت کردن .قانون،۳ .حقیقت۲ .بازه، برد۱

۸۱ .۴ 

 "بره!باد آورده رو باد می -البته که تو توی خیابون یه ده دالری پیدا کردی و ..... خرجش کردی"

 ها:درست است. ترجمه گزینه ۴ها، گرینه با توجه به جمله دنباله و ترجمه گزینه

  فورابه سرعت، .۴ .با خوش شانسی۳ .به تدریج۲ .با دقت، با احتیاط۱

۸۲ .۱ 

کنه، پس شک دارم که ، اما هیچوقت این کارو نمی جولی همیشه میگه که اون ..... مدرسه ....."

 ". به هر حال به عمل کار برآید به سخن دانی نیست.کارو انجام بده امسال هم این

 .شامل بودنِ )چیزی(۲ اهدا کردن به، کمک کردن به.۱ها: ترجمه گزینه

 . تامین کردن )با چیزی(۴  .وابسته بودن به۳

 تواند درست باشد.و با توجه به جرف اضافه آن نمیبدلیل ساختار  ۴درست است. گزینه  ۱گزینه  

۸۳ .۲ 

شوند های پالستیک پوشانده میهای تشکیل شده از مواد جاذب و ورقهگاهی با الیه ..... های مدرن"

 "لوگیری کنند.ها به سمت خاک و آب جکنندهتا از روان شدن آلوده

 کننده هوا.تهویه۴    های فسیلی.سوخت۳ هادانیزباله.۲ . مایعات۱ها: ترجمه گزینه

را  ۴گزینه دانستند را نمی landfillی که معنای داوطلبان یشتردرست است. )احتماالْ ب ۲گزینه 

 (که قاعدتًا با توجه به جمله آخر و اشاره با خاک و آب، نادرست است. اندانتخاب کرده

۸۴ .۳ 

این شرکت روزی از لحاظ کرد که مردی که این شرکت را یکصدسال قبل ..... ، فکرش را هم نمی"

 "اهمیت و اندازه انقدر بزرگ شود.
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 رد. به دست آو۴   احداث کرد.۳ .باعث شد۲ .همگردانی کرد۱ها: ترجمه گزینه

 درست است. ۳گزینه 

۸۵ .۳ 

زنیم، اما من یادم نمیاد تو اون زمان ..... که تو توی ذهنته من و جِین درباره خیلی چیزا حرف می"

 "کردیم.ما داشتیم درباره چی بحث می

 .متمایز۴ خاص.۳ .گیج، گیج شده۲  .تازه۱ها: ترجمه گزینه

 درست است. ۳گزینه 

۸۶ .۱ 

..... ما یک موفقیت بزرگ بود. من دوست دارم ازتون به خاطر همه کارهای پروژه به خاطر اعضای "

 "سختی که برای این پروژه انجام دادید تشکر کنم.

 نما.بزرگ۴ .مقدماتی، ابتدایی۳ ، اصولیدار.روش۲ فداکار.۱ها: ترجمه گزینه

 درست است. ۱گزینه 

۸۷ .۴ 

 "خودت ..... . مالقات با آدمارو شروع کن!..... تونی همیشه خوای دوست پیدا کنی، نمیاگه می"

 .بودن پیشِ ۴ .بستن به۳ .عازم شدن به۲ آویزان بودن از.۱ها: ترجمه گزینه

به معنای پیش خود بودن )گوشه نشینی(  keep to oneselfدرست است. کل عبارت  ۴گزینه 

به معنای با کسی  hang with someoneتواند درست باشد. گرچه نمی ۱است. در ضمن، گزینه 

 است. toگشتن است که در اینجا تا حدودی درست است اما حرف اضافه استفاده شده در اینجا 
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۸۸ .۴ 

 رنج کشیدن از.۴        . شناخته شدن با۳     .تشکیل دادن۲       .ترکیدن به۱ها: ترجمه گزینه

۸۹ .۱ 

 .شفا دادن۲   )چیزی( شدن.رشد کردن، ۱ها: ترجمه گزینه

 .فکر کردن۴    .تبدیل شدن به ۳

۹۰ .۱ 

 "افتد......... بیشتر حمالت قلبی برای مردان اتفاق می"

 دلیلبرای توضیح یک  happen forاست. توجه کنید که  toحرف اضافه مناسب برای این جمله 

 .اشخاصبرای  happen toشود، و استفاده می

۹۱ .۲ 

 استفاده شود. whileباید از حرف ربط 

۹۲ .۲ 

 است. ۲با توجه به جمله اول و استفاده از کلمه هزار گزینه درست 

۹۳ .۱ 
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برای حل اینگونه سواالت )نام/موضوع متن( بهتر است اولین و آخرین جمالت هر پاراگراف متن را 

 بخوانیم.

های مردم برای بررسی واکنشیک گروه شامل روانشناسان اجتماعی "جمله اول پاراگراف اول: 

 "سال وقت گذاشتند. ۶های متفاوت، شهرهای مختلف دنیا به موقعیت

 "کند؟...اما چه چیزی یک شهر را دوستانه تر از دیگری می"جمله آخر پاراگراف اول: 

گوید که )دوستانه بودن( به محیط محققی که این تحقیق را انجام داده می"جمله اول پاراگراف دوم: 

 "هر( بیشتر از فرهنگ یا ملیت بستگی دارد.)ش

...هنگامی که محققان در آنجا )ریو( بودند، در نود و سه درصد از مواقع "جمله آخر پاراگراف دوم: 

 "تر بود.توانستند کمک بگیرند، و این درصد در لیلونگوه تنها کمی پایین

تردام یا نیویورک کمتر دوستانه تر مانند آمسثروتمندهرچند، شهرهای "جمله اول پاراگراف سوم: 

 "شوند.شناخته می

...روانشناسان دریافتند که در این شهرها، مردم معموالً وقت ندارند، پس "جمله آخر پاراگراف سوم: 

 "گیرند.ها را نادیده میکنند و غریبهعجله می

ای است ن تنها گزینهها، گزینه اول درست است چوها و جمالت اول و آخر پاراگرافبا توجه به گزینه

 کند.ها اشاره میکه به دوستانه بودن شهر

۹۴ .۳ 

 ها آمده در متن ذکر شده است.درصد کمک مردم شهرهای مختلف که در این گزینه

 ۵۳.آمستردام=۴  ۴۴.نیویورک=۳ تر از ریولیلونگوه=کمی پایین .۲ ۹۳.ریو=۱

۹۵ .۴ 

به دوستانه بودن اشاره  itبا توجه به جمله آخر پاراگراف اول که جمله بعدی دنباله آن است، ضمیر 

 کند. می
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۹۶ .۲ 

 ها:علت غلط بودن سایر گزینه

 گیریاندازه.تحقیقات این محققان تنها به دوستانه بودن مردم شهرهای مختلف بستگی داشت، نه ۱

 ثروتشان.

 شد اما تعداد شهرهای محروم شده بیان نشده است. شهر انجام  ۲۳.تحقیقات در ۳

 ای نشده است.در متن اشاره.۴

 است. ۲جمله سوم پاراگراف دوم گواهی بر درستی گزینه 

۹۷ .۳ 

 کنیم.ها را بررسی میجمالت اول و آخر پاراگراف

 "مفیدترین راه یادگیری یک زبان چیست؟"جمله اول پاراگراف اول: 

 "...و چندان اهمیتی ندارد که فعالیت مذبور چیست."جمله آخر پاراگراف اول: 

کنیم: با توجه به اینکه این یک جمله ربط است که اطالعات زیادی ندارد، جمله قبلی آن را بررسی می

آموزان کسانی هستند که چیزی را که دوست دارند با آن ترین زباندهد که موفقمدارک نشان می"

 "کنند.یابند و آن را بارها تکرار مینجام بدهند را میزبان ا

ترین مدارک از تحقیقات انجام شده درباره مهارت خواندن برخی از واضح"جمله اول پاراگراف دوم: 

 "به دست آمده اند.

های آموزشی را بهتر از کسانی هستند که دوره آنها...او کشف کرد که "جمله آخر پاراگراف دوم: 

 "خواندندخوانند/میهایی میگذارند و مهم نیست که چه کتابیپشت سر م

آموزانی است که برای تفریح زبان ،آنهایابیم که منظور از با نگاهی اجمالی به جمله قبلی درمی

 (، گذشته است.readخوانند. و زمان درست فعل انتهایی )می

www.konkur.in

forum.konkur.in



هایی از یک سری به نام آموزان کتابانشبرای اثبات این )فرضیه(، او به د"جمله اول پاراگراف سوم: 

Sweet Valley High .برای خواندن( داد(" 

 "خوانده استای که او داشت این بود که او به طور منظم می...تنها توجیه"جمله آخر پاراگراف سوم: 

در یک نمونه جدا، یک دختر آنچنان مهارت نوشتنش "باز هم ناچاریم جمله قبلی را بررسی کنیم: 

 "را تقویت کرد که معلم عصبانیش به او تهمت تقلب زد

توان به این نتیجه رسید که گزینه سوم درست است زیرا بیشتر میبا بررسی اجمالی تمامی جمالت، 

 ها:چرخد. علت نادرست بودن سایر گزینهتوضیحات متن حول سوال اول می

 اکتشافات نبود. ترینتازه.متن درباره ۱

اشته بیشتر روی درست بودن جواب سوال اول تاکید کند. تنها در چندین جمله . نویسنده سعی د۲

 های عادی و کالسیک یادگیری زبان اشاره شده است.از متن به روش

 . نادرست است.۴

۹۸ .۴ 

درست است. علت  ۴برای جواب به این سوال باید پاراگراف دوم را بهتر بررسی کنیم. گزینه 

 ا:هنادرست بودن سایر گزینه

.به طور واضح اشاره شده که داوطلبان این آزمایش در حال آموختن زبان جدیدی بودند اما اینکه ۱

 است. اند ذکر نشدهآموختهچه زبانی می

 ای نشده است.. در متن اشاره۲

 جمله دوم پاراگراف دوم نشان دهنده غلط بودن این گزینه است.. ۳

۹۹ .۲ 
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ای به مهارت نوشتن نشده است و سپس پس از آن در یک نمونه اشارهدر جمله دوم پاراگراف سوم 

جداگانه به توضیح آن پرداخته شده است. پس نشان دهنده تاثیر خواندن بر دیگر مهارت های 

 اند.اشتباه ۲ها به جز گزینه آموزی است. تمامی گزینهزبان

۱۰۰ .۴ 

ها به نوعی در تضاد با گزینه چهارمند نهدرست است. همه گزی ۴با توجه به پاراگراف اول، گزینه 

-: تمرکز بر روی یک مهارت۲گزینه-تر استبخشها لذت: خواندن از بقیه مهارت۱)گزینه

 :صرفا تمرکز بر روی خواندن(۳گزینه
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