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  تهیه شده توسط: آرمین رحمانی و سید مهدی خبازی 

 

رشتـه انگلیســـئ زبان  پاسخنامــه تشریحی  

هنــــــر   
 

 2گزینه  -76

   گوینده داشتند.   99تا   10زبان هم بین  344گوینده و   10کمتر از  زبان   204در ابتدای قرن بیست و یکم، :  تــرجمه  

 صحیح می باشد.  2تنها گزینه  ، (speakers)  با توجه به مفهوم جمله و جمع بودن :  توضیــح

  :  بررسـئ سایـر گزینه ها

(  1استفاده کرد. ) رد گزینه   less  نمی توان از   ،در بعد جای خالی (speakers) به دلیل جمع بودن اسم      

هم نمی توانند درست باشند.  4و  3  های بنابراین گزینه ؛ در اینجا صحبتی از برابری و تساوی و همچنین صفت عالی نیست  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه  -77

 او این کارها را بدون فکر کردن انجام می دهد و فقط خودش را به دردسر می اندازد.  :  تــرجمه

 دار فعل ( استفاده بشود.   ing( باید از اسم مصدر ) شکل    … ,in, at, on, with, withoutبعد از حروف اضافه مثل )    :  توضیــح

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه  -78

 !! ، شغل را بگیردنرود به مصاحبه   Emmaحتی اگر  نکنم من فکر   :با توجه به صورت تست    تــرجمه

 جمله اگر به صورت های زیر می بود، معنای درستی می داد:  دهد. نمی و معقولی جمله معنی منطقی   :  توضیــح

I think Emma will get the job if she doesn’t even go to its interview.  

I don’t think Emma will get the job even if she goes to its interview. 

و صحبتی از قصد و نیت از کاری یا پیش بینی نشده است  می باشد  صحیح    1و تنها گزینه    یک نظر بیان شده استدر اینجا صرفا    

 نمی تواند درست باشد.   4، در نتیجه گزینه 

 :  بررسـئ سایـر گزینه ها

) ابراز کردن و داشتن یک نظر ( به کار برود یک فعل حالت محسوب می    have an opinionدر معنی    thinkوقتی که فعل  

 2رد گزینه    _شود و نمی توان آن را به شکل استمراری آورد

(3ساده استفاده کرد.) رد گزینه   ۀت ـــنمی توان از زمان گذش   will  از طرفی با توجه به ادامه جمله و حضور فعل آینده 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   -79

یکی از اندک فرصت هایی است که ما می توانیم داشته باشیم تا تعدادی از بهترین    جشنواره بین المللی فیلم فجر  :  تــرجمه

 که همگی در یک اتاق نشسته اند ببینیم.   بازیگران کشورمان را

در قبل جای    someاز طرفی هم برای وصل کردن کلمه    در اینجا با توجه به مفهوم جمله نیاز به صفت عالی داریم و   : توضیــح

 داریم. ) رد سایر گزینه ها ( of نیاز به حرف اضافه ،به بقیه جمله خالی 
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 4گزینه  - 80

با انواع مختلف وسایل)نقلیه( به مکان های گوناگون می روند. اگر آنها می خواهند که سریع و    :  تــرجمه راحت  مردم معموال 

   برسند، می توانند با هواپیما سفر بکنند. 

 4 ( به آسودگی، به راحتی  4به تدریج                             (33 بصورت جهانی                      ( 2 2 به طور جالبی                       ( 1( 1

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه  -81

 . کسب می کندبرزیل ساالنه میلیون ها دالر را از فروختن قهوه به کشورهای سراسرجهان   :  تــرجمه

   جستــجو کردن (4                                 دادن( 3                    پول()به دست آوردن  ( 2                           خریدن( 1   1

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه  -82

 یک زبان مشترک، گفتگو را برای افرادی که در آن کنفرانس بین المللی بودند دشوار کرد.  نبودِ  :  تــرجمه

 رایِــــالهام ب( 4     تقاضایِ ( 3     وعِ ــتن( 2                              دانِ ، نبودِ                           ــفق( 1    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه  - 83

 ت. اس عملی   تجربه  ، خیلی خوب است اما آنچه که شما  باید کسب بکنید تئوریدانستن امور به صورت   :  تــرجمه

 غیرقابل تغییر( 4    ولیــمعم (3    عملی، کاربردی                          (2     قدیمی، باستانی                       ( 1    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه  -84

 مردم به یک واحد خاص فرهنگی ، موقعیت جغرافیایی و یا یک کشور اشاره دارد.  حس وابستگیهویت فرهنگی به   :  تــرجمه

به ترکیب مهم :  نکتــــه (sense of belonging) در معنی حسِ تعلق یا وابستگی  دقت بکنید.     

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه  - 85

سفرش نوشت. تصورش این بود که این کار    دفترخاطرات او ایده هایی که از دیدن آن مکان ها کسب کرده بود را در    : تــرجمه

 بهتر ازعکس گرفتن بود. 

 رات ـدفتر خاط( 4    سفـــــر  (3    موضوع ، مشکل                         (2                     أاساس، منش( 1    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه  - 86

 نبود.   ،وارد زمین بازی شدند کردن   بیدادداد و پلیس قادر به کنترل کردن آن طرفداران فوتبال که با دعوا کردن و   :  تــرجمه

 هشدار دادن ( 4    عفونت کردن                         (3        فریاد زدن                               (2    گیج کردن                      ( 1   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   -87

 می توانی از یک دیکشنری آنالین رایگان هم استفاده بکنی.  ضمنا دیکشنری های جیبی خیلی گرانقیمت نیستند ،   :  تــرجمه

 من مشکلی ندارم ( 4    راستی، ضمنا                 (3      سف است              أچه حیف ، باعث ت (2    می فهمم ، گرفتم            ( 1   
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 ترجمه کلوز تست :

Helen  ِۀ جلویی خانه اش بیرون رفت تا ببیند هوا چطور است. هوا گرم و آفتابی بود. این چیز خوبی بود زیرا ظرِف دو هفت  از در  

بود ، زیرا بخاری اش    شانسبود. آنقدر سرد بود که او مجبور شده بود بخاری اش را روشن بکند. او خوش   بارانیه هوا سرد و  تگذش

نبودند. به دلیل اینکه    خوش شانسازش را پرداخت بکند. برخی از مردم در آن شهر زیاد  گ  ض هایکار می کرد و توانسته بود قب 

  قادر به استفاده کردن از بخاری منزلشان نبودند ، آنها زغال چوب را در کباب پز قرار دادند و آن را روشن کردند. این مسئله تقریبا  

تا از سرما جلوگیری کنند ، سپس زغال چوب را روشن می    کم می بندندمردم تمام پنجره ها را مح همه زمستان ها اتفاق می افتد.  

 ! !به وسیله آتش مصرف می شود و همه می میرند! آنها  اکسیژن در منازل  ،به زودی . کنند

*** 
   4گزینه   -88

ی تکمیل جمله  ا( در قبل جای خالی نقش فاعل را ایفا می کند و ما بر   the weatherدر اینجا جمله واره اسمی داریم که کلمه )  

 (  1فقط نیاز به یک فعل داریم. ) رد گزینه 

like .  صرف شده است   بشود کلمه    صرف   look گزینه دوم این است که به جای اینکه فعل    مشکل  

 گزینه سوم نیز ساختار درستی ندارد.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   1گزینه   -89

        Simple Past + because + Past Perfectترکیب مهم دقت بکنید:  این به  

(  4و  3استفاده کرد. ) رد گزینه  ماضی بعید باید از زمان  ،    Because    حرف ربطتوجه به گذشته بودن زمان جمله قبل از  با

 گزینه دوم ناقص است زیرا فاقد فاعل است. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه    -90

 به معنای » روشن کردن « دقت داشته باشید.   Turn onبه فعل دو قسمتی 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   1گزینه   -91

 ناکارآمد( 4    موفق                            ( 3     سخاوتمند ، دست و دلباز                             ( 2    ناتوان( 1    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   -92

soon enough   .یک ترکیب در معنی »به زودی، زود« است 

   3 و 1رد گزینه های  _، اصال بیان تضادی در کار نیستت قبلی جمالکل و با توجه به مفهوم 

  معنا و ساختار درستی ندارد.  2گزینه 
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 :   1ترجمه متن 

ترین عامل در حفظ سالمتی    عالی! پزشکان االن بر این باور اند که ورزش مهم خیلی هم  ؟  بشود  خوش فُرمآیا می خواهید بدنتان     

 می شودکه خیلی خوب به نظر بیایید وحتی باعث کاهش استرس نیزمی شود.   باعث سالم نگه می دارد،    شماست. ورزش قلب شمارا 

همیشه ایده خوبی بوده است که کارتان را با دیدن پزشکتان    عاگر در حال شروع کردن یک برنامه ورزشی هستید، این موضو   

ا می تواند درباره ورزش هایی که  آغاز کنید ، بخصوص اگر مشکالت سالمتی در گذشته داشته اید یا مسن تر هستید. پزشک شم

 .   بکند باید انجام بدهید یا نباید انجام بدهید توصیه هایی متفاوت بر اساس شرایط سالمتی تان  

سعی می کنند که ورزش خیلی زیادی انجام    ، یک برنامه ورزشی جدید  دنِردر ابتدا زیاد ورزش نکنید. اکثر مردم هنگام آغاز ک   

،  تر  مید می شوند و دست از ورزش کردن می کشند. با یک برنامه ورزشی آسانبدهند. سپس ماهیچه هایشان صدمه می بیند، نا اُ 

وی تر  کنید در دفعات دیگر کمی بیشتر ورزش کنید . ) در این صورت ( شما هر هفته قوی تر و قب به آرامی شروع بکنید و سعی  

را اگر دوست ندارید انجام ندهید. یک نرمش یا    هوازیمی شوید. همچنین سعی کنید کاری لذت بخش را انجام بدهید! ورزش  

دوستی را پیدا بکیند تا با او    ، کنید و برای اینکه بیشتر هیجان انگیز تر بشودبورزشی که از انجام دادن آن لذت می برید را پیدا  

  ا ورزش های گوناگون را امتحان کنید تا ببینید کدام یک را دوست دارید. اگر دنبال تنوع هستید، هر روزِورزش بکنید. نرمش ها ی

 هفته یک نوع ورزش متفاوت را انجام بدهید. حتی پیاده روی کردن هم ورزش فوق العاده ای است.  

 *** 
 موضوع اصلی متن چیست ؟    -93

 ( ارائه دادن توصیه هایی درباره شروع به ورزش کردن  1

 ( توصیف کردن این موضوع که پزشکان چه نظری درباره ورزش کردن دارند 2

 ( توضیح دادن مزیت های ورزش کردن3

 ( بیان کردن عوامل مختلفی که در روی فرم آمدن بدن دخیل هستند  4
 

 ذکر شده است ؟   1پاراگراف  کدام یک از موارد زیر درباره ورزش کردن در  -94

 ( پزشکان معتقدند که ورزش کردن تنها کاری است که شما برای سالم ماندن باید انجام بدهید 1

 ( برای افرادی که سکته قلبی کرده اند مفید است  2

 بهبود می بخشد  مسائل رابه    ( نوع نگاه شما3

 ( سطح استرس تان را کاهش می دهد4
 

 پاسخ داده نشده است ؟   3به کدام یک از سواالت زیر در پاراگراف    -95

 ( برای افزودن تنوع به ورزش چه کار باید کرد ؟1

 ( انجام دادن چه نوع نرمش یا ورزشی زیاد لذت بخش نیست ؟ 2

 ( برای هیجان انگیز تر کردن ورزش چه کاری می توان انجام داد ؟3

 ر ابتدا خیلی ورزش می کنند می افتد ؟ ( چه اتفاقی برای افرادی که د4
 

 . استمسن بخواهد ورزش جدیدی انجام بدهد ، اولین کاری که او باید بکند .......  صبا توجه به متن ، اگر یک شخ  – 96

 ( در نظر گرفتن پیاده روی  1

 ( با یک ورزش راحت شروع کردن 2

 ( در میان گذاشتن آن با پزشک خود 3

 ( در ابتدا زیاد ورزش نکردن 4
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  تهیه شده توسط: آرمین رحمانی و سید مهدی خبازی 

 

 ترجمه متن دوم :  

خشک ، در بسیاری از بخش های جهان رایج هستند. با این حال تغییر اقلیم    خشکسالی ها یا مدت زمان های طوالنی آب و هوایِ   

مین کنندگان آب برای آینده را سخت تر  أپیش بینی آنها ) خشکسالی ها ( را سخت تر کرده است. این )موضوع( برنامه ریزی  ت

ولی  صمیم گیری هایی استفاده می کنند. ی های گذشته برای چنین تسالـت مربوط به خشکامی کند. در حال حاضر، آنها از اطالع

 که در نظر گرفتن تغییرات مربوط به آینده نیز مهم است.   ما فکر می کنیم

کشاورزان الزم است بدانند که سال به سال اقلیم چگونه خواهد بود. آنها معموال بر تجربیات گذشته خود متکی اند ، اما پیش     

ام به کشت محصوالت بکنند.  دکرد که تصمیم بگیرند چه چیزی بکارند یا چه موقعی اق   بینی های بهتر به کشاورزان کمک خواهد

آنها ) پیش بینی ها ( همچنین می توانند به کشاورزان در تصمیمات بلند مدت مثل خریدن یا فروختن زمین کمک بکنند. بنابراین،  

برای شروع این کار ، آنها نیازمند اطالعات زیادی درباره   د. تامین کنندگان آب باید برای سال های )آتی( از قبل برنامه ریزی بکنن

به تهستند بارش ها و دماهای آینده   به کشاورزان و هم  اقلیمی می تواند هم  بهتر  مین  أ. مطالعات نشان می دهند که اطالعات 

استراتژی خوبی تا به   ، هبه حال ثبت شد تا  کنندگان آب کمک بکند. مبنا گذاشتن تصمیمات خود بر اساس شدیدترین خشکسالیِ

ی تری در راه باشد و تامین کنندگان آب باید برای آن برنامه ریزی  جدّ  امروز بوده است. اما احتمال دارد که حتی یک خشکسالیِ

هنگام اداره کردن ذخیره آب حائز اهمیت است. مدل های اقلیمی می توانند برای آن    ی آینده بکنند. در نظر گرفتن تغییراقلیم 

 مفید واقع بشوند.  خیلی

 *** 
 کدام یک از گزینه های زیر می تواند بهترین عنوان برای متن باشد؟  –  97

  ( برنامه ریزی کردن برای خشکسالی ها1

 ( استفاده از مدل های اقلیمی 2

 ( پی بردن به تغییر اقلیمی 3

 مین کنندگان آب أ( اثرات خشکسالی بر ت4
 

 کدام یک از موارد زیر از متن برداشت می شود ؟    -98

 عضذبشذر 93تسخثدذی سیالثهشرشثهدشصبنض.  ( همه بخش های دنیا حداقل یک دوره خشکسالی را تجربه کرده اند1

 دثخصضخحلدشکدثکئرثضحل  .( خشکسالی های آتی از خشکسالی هایی که ما تا به حال داشته ایم طوالنی تر خواهند بود2

 شصذمذهمشرهل.  تامین کنندگان آب در پیش بینی کردن هیچ یک از خشکسالی های گذشته موفق نبوده اند(  3

 . اطالعات کافی برای برنامه ریزی کردن خشکسالی های آینده را در دسترس قرار نمی دهند ،( خشکسالی های گذشته 4
 

 .... .  . ای تصمیم گیری درباره همه موارد زیر هستند بجز.. ، کشاورزان نیازمند پیش بینی های خوبی)دقیق( بر2طبق پاراگراف  -99

 ( آیا زمین بخرند یا بفروشند  1

 ( چه هنگام گیاهان خود را آبیاری بکنند  2

 ( چه وقتی بهترین زمان کشت محصول است 3

 ( چه نوع گیاهی)محصول( آنها باید پرورش بدهند   4
 

کدام یک از موارد زیر تا به حال توسط کشاورزان و تامین کنندگان آب برای برنامه ریزی کردن برای آینده بیشتر از همه    –   100

 مورد استفاده قرار گرفته است؟

 به آینده    وط( تغییرات اقلیمی مرب2 ( مدل های اقلیمی  1

 ( بارش ها و دماهای مربوط به آینده   4 ( خشکسالی های شدید گذشته 3

 

www.konkur.in

forum.konkur.in




