
 به نام خدا

 ۱۴۰۰ انسانیسواالت زبان کنکور سراسری  پاسخ تشریحی

 (محمد مهدی امانی )حل شده توسط سید

۷۶ .۴ 

 صحیح است. ۴شرطی نوع دوم. گزینه 

۷۷ .۳ 

جای خالی به معنای پرحرف است. با توجه به ساختار جمله و ذکر مفعول پس از  talkativeواژه 

 است. سومبدون حرف اضافه، تنها گزینه درست گزینه 

۷۸ .۲ 

۷۹ .۳  

( صفت به کار رفته در این جمله باید thanبا توجه به ساختار جمله )شواهدی همچون عدم وجود 

گزینه های دو و چهار نیز به دلیل استفاده از های یک و دو( عالی باشد، نه تفصیلی )حذف گزینه

ری اشتباهند )باید از فعل مجهول ساده استفاده شود(. پس تنها گزینه سه درست فعل حال استمرا

 است.

۸۰ .۱ 

شاپ وجود دارند( گزینه با توجه به مفهوم کلی جمالت )در این شهر تنها یک سینما و چند کافی

 ها:یک درست است. ترجمه سایر گزینه

 .مقصد۴  .رابطه۳  .نظم۲  سرگرمی.۱

۸۱ .۱ 
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تواند به بدن برای جنگیدن با آلودگی و ...... دریافت مقادیر کافی از مواد مغذی میعالوه بر آن، "

 "های مختلف کمک کند.

 ها.دستگاه۴  ها.هویت۳  ها.بخش۲  هابیماری.۱

۸۲ .۲ 

 "شد.ضبط میشان در هر بازدید، کودکان ..... و جزییات سالمتشان، رژیم غذاییشان و محیط خانه"

 شدن.پشتیبانی شدن، تامین۴ .احترام گذاشتن۳  وزن کردن.۲ . تصمیم گرفتن۱

۸۳ .۲ 

 "آنها در ارائه دادن اطالعاتی که از آنها ..... ناموفق شدند."

 کردن.مالحضه۴ شدن.محاصره۳  کردندرخواست.۲  دست یافتن.۱

۸۴ .۱ 

چه کار کنم .....  من جلسه را در حالی که نگران بودم ترک کردم، و درباره اینکه بعد از این باید"

 "بودم.

 .غیرقابل درک۴ .غیرقابل تغییر۳  .بی فایده۲  نامطمئن.۱

۸۵ .۴ 

بدون بیماران  -سارا امیدوار است که زندگی شغلی او یک سال بعد به حال عادیش بازخواهد گشت"

کند  اند یا ..... شنوایی دارند راهایی که ارتباط با مشتریانی که گیج شده؛ بدون ماسک۱۹کووید 

 "کنند.می

 کم. سخت، ۴  .ضعیف۳  .فقیر، بیچاره۲  .تنبل۱

 (۳ام کتاب انگلیسی ۲۱به معنای کم شنوایی است. )صفحه  hard of hearingعبارت 

۸۶ .۲ 
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 "آتشنشانان برای ..... آتش مرکز شهر فراخوانده شدند."

 .دادن۴ .بررسی کردن۳ خاموش کردن.۲  بزرگ شدن.۱

۸۷ .۳ 

خواد روز بهم میگه که دوسم داره. اما برای تولدم هیچ کاری نکرد، و هنوزم نمی سامانتا: اون هر"

 که والدینمو ببینه.

 "کلیر: مواظب باش، .....

 .یک دست صدا ندارد۱

 . از دل برود هر آنکه از دیده رود۲

 به عمل کاربرآید به سخن دانی نیست. ۳

 .کبوتر با کبوتر باز با باز۴

 

۸۸ .۳ 

 صحیح است. ۳( گزینه those who hate itدنباله پس از جای خالی )با توجه به 

۸۹ .۴ 

 قاعدتا باید از گذشته ساده استفاده نمود.

۹۰ .۴ 

سال  ۸۰۰دهند که چنگیزخان ها کاری را با زبانمان انجام میآن"ترجمه این جمله و جمله قبلی: 

 "ژگانمان را .....ها نقطه گذاری، جمالت و واقبل با همسایگانش انجام داد. آن

 نابود کردن.۴ .جستجو کردن۳   زده کردن.شگفت۲  .آگاه کردن۱ها: ترجمه گزینه

۹۱ .۳ 
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 "با .... )دستگاه( چاپ فشاری مخالفت کردند.در قرن پانزدهم برخی از ادیبان "ترجمه این جمله: 

 .آلودگی۴  اختراع.۳  .دفتر خاطرات روزانه۲ .صحنه۱ها: ترجمه گزینه

۹۲ .۱ 

های معمولی فکر کردن و حرف ...یا زبان ممکن است شروع به ..... روش"ترجمه بخشی از جمله: 

 "زدنشان کند.

 .توجه کردن۴ .جلو بردن۳ .یادآوری۲ بازتاب.۱ها: ترجمه گزینه

۹۳ .۲ 

بهتر است برای درک بهتر متن و جواب دادن به این سوالِ جمالت اول و آخر پاراگراف ها را بررسی 

 کنیم.

کنند تهیه کنید فهرستی از همه چیزهایی که شما را شاد می"جمله اول پاراگراف اول: 

(brainstorm .)به معنای بارش فکری است" 

بیشتر وقتتان را صرف انجام همه این کارهای توانستید ...پس، اگر می"جمله آخر پاراگراف اول: 

 "شدید، نه؟مفرح بکنید، خیلی شاد می

شایدم نه. برای بیشتر مردم، صرفاً انجام کارهای تفریحی برای شادی "اف دوم: جمالت اول پاراگر

 "طوالنی مدت کافی نیست.

ها با فعالیت کند ایجاد تعادل میان آناما چیزی که واقعًا شما را شاد می"جمله آخر پاراگراف دوم: 

 "دهند.هایی است که به زندگی شما هدف می

اند، اما شناختن دانیم که چه چیزهایی لذت بخشمعموالً مستقیماً میما "جمله اول پاراگراف سوم: 

 "آورند نیازمند تفکر بیشتری است.چیزهایی که معنا و ارزش می

ها نیز به تعادل در زندگی و کارشان نیاز دارند تا همانند دیگران، خلبان"جمله آخر پاراگراف سوم: 

 "شاد باشند.
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در متن  ۴و  ۳قطعاْ اشتباه است و درباره گزینه  ۱است. گزینه  صحیح ۲بنابر این خالصه، گزینه 

 بحثی نشده است. 

۹۴ .۱ 

 برای درک این سوال الزم است که پاراگراف دوم را بررسی کنیم.

۹۵ .۱ 

۹۶ .۳ 

 توان به درستی گزینه سوم پی برد.با بررسی پاراگراف سوم به ویژه جمالت دوم، سوم و پنجم، می

۹۷ .۳ 

 است. ۳توان دریافت که درست ترین گزینه، گزینه مالی به متن میبا نگاهی اج

۹۸ .۳ 

۹۹ .۳ 

 جمله چهارم پاراگراف دوم.

۱۰۰ .۴ 

ای که به امن تر بودن این مدل از نتبال شده، جمله پنجم پاراگراف دوم است که دلیل تنها اشاره

 آن توضیح داده نشده است.

 

 

 

(Solved by: Seeddinna       ) 
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