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  تهیه شده توسط: آرمین رحمانی و سید مهدی خبازی 

 

ـهرشت ـــئ انگلیسزبان  ه تشریحیــاسخنامپ   

ـــئ ریاض   

 

 2گزینه  -76

بعد از اینکه ناهارمان را خورده بودیم، بادبادک هایمان را هوا کردیم. خیلی عالی بود چون بادبادک ها را خودمان درست  :  تــرجمه  

 کرده بودیم. 

م که قبل تر از کاری در گذشته اتفاق افتاده است. در این سوال  نیماضی بعید برای اشاره به موقعیتی استفاده می کاز   :  توضیــح

  رد سایر گزینه ها –عمل ساختن بادبادک ها قبل تر از هوا کردن آنها بوده است،  بنا براین از ماضی بعید استفاده می کنیم. 

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

 3گزینه  -77

 خواهد بود. ، نمره پایانی دانشجو ها، شامل کار ها و پروژه هایی که در طول سال انجام داده اند :  تــرجمه  

  کند. بکه پروژه ها را توصیف    ای  موصولی  ۀداریم. اما جمل  نیازو گزینه ها، به یک جمله موصولی    سوال با توجه به مفهوم    :  توضیــح

  :  بررسـئ سایـر گزینه ها

 است، باید حذف می شد.   workو  projectsکه معادل  them، این است که ضمیر 4و  1اشتباه بارز در گزینه  

فعل محسوب نمی شود. برای درست بودن    ،اگر به تنهایی بیاید   (،  .pp)  فعل   فاقد فعل است. دقت کنید قسمت سوم   ، 2گزینه  

  which are doneاین گزینه باید می گفت؛ 

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

 2گزینه  -78

  اگر او تنها فرزند خانواده می بود، امکان داشت شرایط و اوضاع از بسیاری از جهات برای او متفاوت باشد.  :تــرجمه  

 1رد گزینه   _نمی توانیم اسم قابل شمارش مفرد را به تنهایی به کار ببریم   :  توضیــح

و  مفرد است  he؛ چونکه ضمیر نادرست هستند childrenخیلی واضح است که به خاطر جمع آوردن کلمه   4و  3گزینه های 

 نمی توان از اسم جمع استفاده کرد.   صاًــمشخ

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

 1گزینه  -79

 دقیقه سریع تر می دوند.  2سالی که در ماراتن می دوند، به طور میانگین هر سال   68تا   60 زنانِ:  تــرجمه  

 3و  2 های رتر نیاز داریم. رد گزینهـ با توجه به مفهوم جمله به صفت ب  :  توضیــح

حضور داشته باشد. در این سوال، طرف   طرف دوم مقایسهاستفاده می کنیم که  thanدر بحث صفات تفضیلی یا برتر، زمانی از 

دقیقه سریع تر می دوند. نگفته که سریع تر    2دومی وجود ندارد، جمله می خواهد بگوید که این زنان به طور میانگین هر سال  

 4رد گزینه   –از چه کسی ! 
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   4گزینه  - 80

 . دست می یابندبهتری   های ایدهما می دانیم که وقتی دو نفر با هم همکاری و مشارکت می کنند، به   ـــۀهم :تــرجمه  

 ، اقدام کردن  اندازه گرفتن (3 بیرون دادن  ، کردن عساط (2 تاسیس کردن  (1
 

sth come up with    یعنی به چیزی دست یافتن، پیدا کردن پاسخ 

Come up with something 
* to find or produce an answer 

She came up with a new idea for increasing sales.                     . او به فکر افزایش دادن فروش ها افتاد

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

 3گزینه   -81

الکترونیکی روی صفحه نمایش باز تولیدش   فرمتکنید و در  ب سکن عکس استفاده  شما می توانید از این وسیله برای اِ  :تــرجمه  

 بکنید. 

 ناحیه (4 قالب  ، فرمت( 3 دشت  (2 واقعه  ، رویداد (1

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

 2گزینه  -82

اشید که هرگز انجامش  داشته ببه انجام دادن کاری    تمایلاگر چیزی را می خواهید که تا به حال آن را نداشته اید، باید    :تــرجمه  

 نداده اید. 

 محتمل  (4 ارزشمند  (3 خواستار  ، متمایل (2 پا برجا ، پایدار( 1

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

 1گزینه  - 83

 . بکند جذب در نواحی سردسیری، خانه ها به دیوار هایی نیاز دارند که گرما را از خورشید  :تــرجمه  

 ف چیزی بودن ـمخف (4 رشد کردن  (3 ممنوع کردن  (2 جذب کردن  (1

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

 4گزینه   -84

به دنیا   مشهور بودند که به خاطر مهربانی و سخاوتشان  یمتشخص و سرشناساو خوش اقبال بود که در یک خانواده   :تــرجمه  

 آمده بود. 

 شناخته شده ، سر شناس (4 حال ــخوش ، شاد (3 لط ــمس ، روان (2 ی ـــاجتماع (1

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

 3گزینه  - 85

مانند یک حیوان درنده    اخالقیات   فاقد  انسانِیک    "  -Albert Camus-لف فرانسوی وبر طبق نظر فیلسوف و م  :تــرجمه  

 "است.  و رهــا است که در این جهان آزاد

 اگونی ــگون  ، تنوع (4 اخالقیات ، علم اخالق (3 اــعادت ه (2 لهـــوسی (1

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

 1گزینه  - 86

  – .  کردش از اینکه مورد خنده و تمسخر قرار بگیرد صحبت می ا  در مورد ترس   به ندرت به عنوان یک نوجوان،  او    :تــرجمه  

 . کردنظرش را ابراز می

 به طور عادی و نرمال (3 به آرامی  (2 به ندرت  (1
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 4گزینه   -87

 . زهره ترک شد  _خیلی ترسیدوقتی که او دخترکوچکش را دبد که به طرف خیابان شلوغ دوید،  :تــرجمه  

 مرگ (4 بیماری (3 خون  (2 صورت  (1
 

 . ترساندنخیلی و  به معنی خیلی ترسیدن یک اصطالح است   frighten sb to deathدقت کنید * 

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

 لوز تست: ـترجمه ک

مغز پاسخ داده نشده اند. به عنوان مثال، چرا ما نیاز داریم که    پیرامونبسیاری از سواالت  هنوز  مغز انسان خیلی مرموز است.  

ید یا نه،  ـد که ما هنوز هم متوجه آنها نمی شویم. باور بکنـم؟ موارد زیادی در مورد مغز وجود دارنیبخوابیم یا چرا ما خواب می بین

ه، ما االن می دانیم که مغز مرکز کنترل  ـست. البتور اـها در مورد مغز فکر می کردند که یک چیز بیهوده و به درد نخ  مردم قبالً

بخش    چهــارشی از مغز است که ما را باهوش می کند و از  ـبخ   ، ده می شود. اینـقشر مخ نامی  ،ز ـبدن ما است. سطح روی مغ

ب باالیی  ـفتد. ل در آن اتفاق می اما    افکارب جلویی جایی است که بیشتر احساسات و  د. ل نب نامیده می شوتشکیل شده است که ل  

ب جانبی نقش مهمی را در شنیدن، گفتار و  اطالعاتی را که از نقاط بدن مان مثل پوست و ماهیچه ها می آیند را بررسی می کند. ل 

 مان بررسی می کند. های ب عقبی تصاویر را از چشمدر حالی که ل  ؛ما ایفا می کند دِتـبلند م  ظـۀحاف

 *** 

 1گزینه  -88

 پس باید فعل را به شکل مجهول استفاده بکنیم   ؛جواب داده می شوند  -داده می شوند یا جواب می دهند؟؟    ب سوال ها جوا

 و قسمت سوم فعل بیاوریم.   hasیا  haveبین  beenبرای مجهول کردن زمان ماضی نقلی کافی است یک  - رد سایر گزینه ها-

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

 2گزینه  -89

د، بنابر این  نباید به کار ببریم. چون با توجه به مفهوم جمله باید بگوییم موارد زیادی در مورد مغز وجود دار وجود داشتن   مفهومِ 

که هم قبل از اسامی قابل شمارش می   a lot ofنقش قید را ایفا می کند. با   a lotاستفاده بکنیم.  there + is / areباید از 

 آمد و هم غیر قابل شمارش اشتباه نگیرید.  

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

 4گزینه  -90

 البته  (4 اگر صادق باشیم   (3 حیف است، چه حیف !  (2 واقعا (1

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

 4گزینه   -91

where    یک قید موصولی است که برای توصیف اسم مکانthe front lobe    آمده است. حالت دیگری که می توان همین

 جمله را نوشت به صورت زیر است:

the front lobe is the place in which much of our thinking and feeling happens. 

  آورده شده است.  the place in whichبه جای  whereدر واقع 

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

 1گزینه  -92

 رـتاثی (4 ابزار  ، وسیله (3 ارزش  (2 نقش  (1
 

play a role    :فا کردن  یـــــنقش ا 
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 : 1ترجمه متن 

  در .  کندب   تهدید   را  حیوانات   زندگی  همچنین  و  مردم   معیشت  تواند   می   این .  شوند  می  درگیر  هم  با  حیوانات   و  ها   انسان  گاهی     

Namibia  در عوض.  کنند  می  شکار  را(  ها  گوساله)  ها  گاو  بچه  ،ها  یوزپلنگ.  دارند  مشکل  ها  یوزپلنگ  با   کشاورزان  ،مرکزی ،  

 ! کنندب  محافظت  خود گاوهای از تا بکشند را  وحشی های  گربه کنند  می سعی  اغلب کشاورزان

  عالی   باشد،  مناسب   ها  یوزپلنگ   برای   هم  و  کشاورزان   برای  هم   که  کنیم   پیدا   حلی  راه  و   کنیمب  بررسی  را   شرایط  بتوانیم  اگر   آیا     

از    ها  یوزپلنگ  که  شدیم  متوجه.  کردیم  دنبال  را  یوزپلنگ  رفتار  ما.  دادیم  انجام  خود  تحقیقات   با  ما  که  است  کاری  همان  این  نیست؟

ها    گوساله   با  را   خود  گاو   هایگروه  کشاورزان   اگر  که   کردیم می   فکر  ما.  کنند  نمی   حرکت   ها  گوساله  دنبال   به   رفتن   برای   شان   منطقه

  ما  های   توصیه  از  کشاورزان.  کنند  جلوگیری   یوزپلنگ  حمالت   از  توانندمی   دیگر،  مناطق  در  نه  و  کنند،ب   نگهداری   خاصی  مناطق   در

.  کردند  مقایسه  تغییرات   این  از  بعد  و  قبل  شدند  کشته  ها  یوزپلنگ  توسط  که  را  هایی  گوساله  تعداد  ، آنهاسپس.  کردند  استفاده

. کردند  مشاهده  یوزپلنگ   توسط  شده   کشته  های  گوساله   در   توجهی  قابل   کاهش  کشاورزان!  بلــه  داد؟  جواب   ما   توصیه   آیا   بنابراین، 

 . دارد باز   ها یوزپلنگ کشتن برای  تالش از را آنها و شود  کشاورزان ارزشمند های دام  دادن دست  از مانع تواند  می  امر این

  درگیری   به  توانید  می  آیا.  باشد  کارساز  نیز  دیگر   های  گونه  برای  تواند   می   بودن،   حیوانات   رفتارِ   بر   مبتنی  های  حل  راه  دنبالِ  به     

 کرد؟  حل  حیوانات  شدنِ کشته یا  آسیب  بدون  را  آنها توان می آیا  شما  نظر  به  و کنید؟ فکر خود منطقه در  وحش  حیات  و انسان

 *** 
 نزدیک است به ...  معناییکلمه )گله( گاو در پاراگراف اول از لحاظ  -93

 فند ( ســگله، دسته حیوانات ) گاو و گو (1

 زندگی  (2

 مزرعه   (3

 محصوالت کشاورزی    (4
 

 پاراگراف دوم توصیف شده است چیست؟هدف از مطالعه و تحقیقی که در  -94

 را کشتند  یوز پلنگ هازان  رکشف کردن دلیل اینکه چرا کشاو   (1

 به عمل بیاید ها جلوگیری یوز پلنگ پیدا کردن راه حلی که کمک بکند از کشته شدند هر دوی گاو ها و  (2

 کنند بعوض  را  که زندگی می کردند    ها جایییوز پلنگ  کنیم که  ب پی بردن به این که چگونه کاری    (3

 احترام بگذارند   همدیگربه    یکدیگر را درک بکنند وها و کشاورز ها نمی توانستند  یوز پلنگ  این که چرا هر دو ی    توضیح دادنِ  (4
 

 ها دوری جستند؟ یوز پلنگ  ـــۀکشاورزان چگونه از حمل -95

 آنها گاو های جوان را از گاو های بالغ جدا کردند    (1

 ها تعدادی از گاو های جوان را بکشند و بخورند  یوز پلنگ  آنها اجازه دادند که    (2

 آنها توصیه ی محقق ها را دنبال کردند  (3

 انتقال دادند  ها دور بود  یوز پلنگ  به جاهایی که از  را    خودآنها خانه های    (4
 

 پاراگراف آخر متن این است که ... نقش   -96

 بیفتیم. در نظر گرفتن حیوانات آن    نیاز به  بدون  فکر محیط زیست خودبه  ما  که  کاری بکند    (1

 . نیندازدما را تشویق بکند که راه حلی پیدا بکینم برای کشمکش های حیاط وحش انسانی که حیوانات را در معرض خطر   (2

   .درک بکنیمبه سایر گونه ها  نسبت  نها  آرفتار    ۀبدون مطالعنمی توانیم حیوانات را    ما  که  ،اشاره بکند   (3

 . ایفا می کند  در جامعه انسانی  بیان می کند مطالعات بیشتری نیاز است در مورد نقشی که رفتار حیوانی  (4
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 : 2ترجمه متن  

Dave Farrow  شده   ثبت  گینس   جهانیِ  رکوردهای  کتاب   در  حافظه  بهترین  داشتن  خاطر  به -نام او   -که   است  کاناداییفرد    یک  

  برای   هایی  راه  Dave  نوشتن،  و  خواندن  مثل  با واحد های درسی ای  تالش ها و کوشش هایش  علیرغم  دانشجو،  یک  عنوان  به.  است

  بازی  کارت  دسته 59 ترتیب سپردن خاطر به  با 2008 سال در او. کند عمل خوب  مدرسه در بتواند  تا کرد پیدا خود ــۀحافظ بهبود

  تواند  می  کسی  هر   مغز  ،Dave  گفته  به  کرد؟  می  ذخیره  را   العات ـاط   این   همه  او  مغز   چگونه.  کرد  ثبت   را  جهانی  رکورد   روز،  دو  در

 . کند می  کمک حافظه عملکرد نحوه درک  آن به  اما دهد، بـ  انجام را  کار این

  تنها   مدت   کوتاه   حافظه  این،  بر  عالوه .  دارد  نگه  دقیقه  چند  ت به مد  ثانیه  15  از   فقط  را  اطالعات   تواند  می   شما  مدت   کوتاه  حافظه    

  لحظه  یک در را  اطالعات  از طوالنی های لیست باید Dave مانند حافظه قهرمانان. دارد نگه لحظه یک  در را  چیز 7  حدود تواند می

 . کنند می  تکیه مختلفی ترفندهای به  ، آنهاکار  این  برای. دارند نگه  خود مدت  کوتاه حافظه  در

  با   را  خود  جمله  یا  عبارت   کلمه،  سپس  کنید،  نگاه  کنید  حفظ  خواهید  می  که  ای  کلمه  هر  اول  حرف   به  که  است  این  یک ترفند   

  رنگین   های  رنگ تمام  خواهید می  اگر  مثال، عنوان  به.  گویند  )سازی( می  کار مخفف  به این.  کنید ایجاد  حروف   آن  تمام  از  استفاده

  رنگ   یک  اول حرف  با  ، خیالی اسمِ این   در حرف  هر . امتحان کنید را Roy G. Biv به خاطر سپردن اسم   بسپارید،  خاطر به  را   کمان

 . دارد مطابقت

 *** 
 ... Dave Farrowطبق پاراگراف اول،  -97

 کتاب رکورد های جهانی گینس رسید   به ایده ی نوشتنِ  (1

 وقتی که یک دانشجو بود، به خاطر بهترین حافظه، رکورد جهانی ثبت کرد  (2

 با خواندن و نوشتن در مدرسه مشکل داشت   (3

 اعتقاد داشت که مغز منحصر به فردی دارد   (4
 

 حافظه کوتاه مدت می تواند ... -98

 حجم زیادی از اطالعات را ذخیره کند   لحظهدر یک    (2 ثانیه نگه دارد  15فقط    اطالعات را نهایتاً  (1

 کند  بلند مدت منتقل  ۀچیز را به حافظ  7فقط    لحظهدر یک    (4 چیزهای )اطالعات( محدودی را در مدت زمان محدود نگه دارد  (3
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  در یک زمان یکســان کوتاه مدت  ـۀ ت( در حافظعاترفند دیگری برای نگه داشتن چیز ها ) اطال  (4

 

www.konkur.in

forum.konkur.in




