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پیدا کردن کلمه ی مترادف: تیپ سوال 

یمنیستبلدراآنمعنیکهایکلمهمترادفکردنپیدابرای•
حددروخوانیممیرااستآمدهآندرکلمهکهایجملهابتدا
بهراکلمهخودوکنیممیترجمهفارسیبهراآنتوان

آنمعنیجملهبقیهبهتوجهباتاگوییممیانگلیسی
.شودمشخص

:کنیدتوجهآوریممیادامهدرکهمثالیبه•
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 Readingیکقسمتی از 

...Today, most stores and restaurants play 
music. You might even hear music in an office 
or on a farm. scientists believe that music 
affects the way people behave. According to 
some scientists, the sound of western classical 
music (Mozart and Bach) makes people feel 
richer...
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:و حاال تیپ سوال موردنظر 

The word “affects” in line 3 means :

1) improves

2) controls

3) prepares

4) influences
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:شدهرح نحوه ی پاسخگویی به سوال با توجه به تکنیک مط

را نمی دانیم ابتدا جمله ی موردنظر را ترجمه  affectsفرض می کنیم معنای کلمه ی •
:می کنیم 

.در راه و روشی که مردم رفتار می کنندaffectsدانشمندان معتقدند که موسیقی •

پیشرفت می کند( 1: با توجه به گزینه ها •
کنترل می کند( 2
آماده می کند( 3
تاثیر می گذارد ( 4

باشدinfluencesیعنی 4با توجه به جمله می توان حدس زد گزینه ی صحیح گزینه ی 
تکنیکبا توجه داشته باشید شما باید تمامی لغات کتاب درسی را بلد باشید تا بتوانید

قرار لغات کتاب درسی به مرور زمان در کانال. ) یاد شده به این دست از سواالت پاسخ دهید
. (داده می شوند
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مرجع ضمیر: تیپ سوال 

قبلییجملهبهکافیست،ضمیرمرجعکردنپیدابرای•
راموردنظرضمیرمرجعوبخوانیمکاملراآنوکردهمراجعه

.کنیمپیداراحتیبه

:کنیدتوجهآوریممیادامهدرکهمثالیبه•
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 Readingیکقسمتی از 

… People actually chew their food faster when 
the music gets faster. Some restaurants play 
fast music during their busy hours. This gets 
people to eat faster and leave quickly…
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:و حاال تیپ سوال موردنظر 

The underlined word “ this “ in line 8 refers to :

1) Playing fast music

2) Eating food faster

3) Chewing food faster

4) During busy hours

www.konkur.in

forum.konkur.in



:شدهرح نحوه ی پاسخگویی به سوال با توجه به تکنیک مط

با توجه به تکنیک مطرح شده ، جمله ی قبل از جمله ی ضمیر را ترجمه می کنیم•
. (در متن با رنگ قرمز مشخص شده است ) 
موسیقی سریعبرخی از رستوران ها در ساعت های شلوغی : ترجمه ی جمله ی قبل •

.پخش می کنند 
باعث می شود ، مردم سریع تر غذا این: ترجمه ی جمله ای که ضمیر در آن قرار دارد •

.بخورند و محل را ترک کنند 
چه چیزی باعث می شود مردم سریعتر غذا بخورند ؟ : حاال از خودمان می پرسیم •

موسیقی سریع گذاشتن ( 1:  ها داریم   گزینه در •
سریع غذا خوردن( 2
غذا را سریع تر جویدن( 3
در طول ساعت های شلوغی( 4

.  صحیح می باشد 1با توجه به ترجمه ی جمله ی قبل از ضمیر و گزینه ها ، گزینه ی 
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عنوان متنپیدا کردن : تیپ سوال 

:نظیرکلماتیبهسوالصورتدراگر•

best topic / best title / main idea / mainly about / ...

راتنمبرایعنوانبهترینبایدکهمعناستاینبهکردیمبرخورد
.کنیمانتخابهاگزینهبیناز
ارپاراگرافهراولیجملهاستکافی،عنوانکردنپیدابرای•

وکنیمایجادمنطقیارتباطذهنماندرآنهابینوبخوانیم
مامیتبهکهکنیمانتخاباصلیموضوععنوانبهراایگزینه

آوریممیادامهدرکهمثالیبه.باشندمرتبطجمالتاین
:کنیدتوجه
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Where did you go yesterday? Did you hear music at any of 
these places? There is a good chance that you did. Today, most 
stores and restaurants play music. You might even hear music 
in an office or on a farm.                          

Scientists believe that music affects the way people behave.
According to some scientists, the sound of
western classical music (Mozart and Bach) makes people feel 
richer. When a restaurant plays classical music, people spend 
more money on food and drinks. When the restaurant plays 
modern music, people spend less money. With no background 
music, people spend even less.

Scientists also believe that loud, fast music makes people eat 
faster. People actually chew their food faster when the music 
gets faster. Some restaurants play fast music during their busy 
hours. This gets people to eat faster and leave quickly. 
Restaurants can make more money this way.

.(شودمی آغازو مشخص هر پاراگراف جدید با چند فاصله یا تو رفتگی معموال )
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:و حاال تیپ سوال موردنظر 

The best title for this passage could be :

1) Music in the modern world

2) Western classical music

3) Fast modern music

4) Music and eating behaviors
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:شدهرح نحوه ی پاسخگویی به سوال با توجه به تکنیک مط

جمالت با رنگ قرمز در : ) جمله ی اول هر پاراگراف را ترجمه می کنیم •
. (متن مشخص شده اند

دیشب کجا رفته بودید ؟: پاراگراف اول 
دانشمندان معتقدند که موسیقی بر راه و روش رفتار مردم: پاراگراف دوم 
.تاثیر می گذارد
ع دانشمندان همچنین معتقدند که موسیقی بلند و سری: پاراگراف سوم 

.سبب می شود مردم سریع تر غذا بخورند 

:کنیم حال در ادامه سعی می کنیم بین جمالت ارتباط منطقی ایجاد •
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:شدهرح نحوه ی پاسخگویی به سوال با توجه به تکنیک مط

وی به احتمال ق( خصوصا جمله ی دوم و سوم ) با توجه به این سه جمله •
با توجه به اینکه در دو جمله لغت ) موسیقی علمی تاثیرمتن در مورد 

بر حرکات انسان و بصورت ویژه غذا . ( دانشمندان به چشم می خورد
:حال به سراغ گزینه ها می رویم . خوردن در این متن می باشد 

موسیقی در دنیای مدرن( 1•
موسیقی کالسیک غربی( 2•
موسیقی مدرن سریع( 3•
موسیقی و رقتار های غذا خوردن( 4•
شکبا توجه به ارتباطی که ایجاد کردیم نزدیک ترین گزینه بدون •

.خواهد بود( 4)گزینه ی 
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