
 پاسخ تشریحی سواالت زبان انگلیسی کنکور نظام قدیم ریاضی

آموزش و پرورش شهر تهران،دبیر مجتبی گودرزیتوسط:  

 

به ترتیب بصورت زیر است  بحث مربوط به ترتیب صفات می باشد.

 کیفیت+اندازه+سن+ملیت+جنس)جواب گزینه ی یک(

 
هول می باشد با محوریت افعال مدال.مربوط به معلوم و مج  

 shouldساختار درست می باشد. Must have beenکه ساختار 

 )نباید شده باشه( رو مطرح می کنه که درست نیست.

 
مواجهیم لذا  it is toکامال واضح است که ما با ساختار معروف 

 جواب گزینه دو است.
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هیچ تکلف و پیچیدگی در تست وجود ندارد! سوال مجهول نیست 

و هیج نشانه ای مبنی بر صحبت فاعل مشاهده نمیشه.ساده ترین 

 namedساختار را انتخاب می کنیم یعنی 

 

........... تشکیل شده است،مسئولیت تعدادی معنی: هر تیمی که از

 مشخصی دارد.

 اوند(خویش4  (افراد3(مخاطبین 2(ورزش   1

 
چهره ی شما خیلی به من شبیه است، اما من نمی توانم......نام معنی:

 شما را

 حدس( 4بیان( 3ییادآور (2  (واقعی1
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وقتی دو تا جمله از هم جدا شدند،معنی قسمت اول جمله هم می 

 تونه ما رو به جواب برسونه.

 معنی: نظر جان رو ........ نگیر)نپرس(

 باوحشت(4 باجدیت(3(با قدرت 2(به درستی 1

 

تکنیک پیدا کردن کلید واژه اینجا خیلی کمک کننده هست.کلمه ی 

fear   به معنای ترس تناسب خوبی با کلمه یovercome  به

هست و باید هر کدوم  fearمعنای غلبه کردن داره!کلید واژه ی ما 

 fearاز گزینه ها رو چک کنیم که کدوم یکی تناسب بهتری با 

 داره.

 
به  bitبا تکنیک سوال قبلی قابل حل است.کلمه ی  هماین تست 

بیعیه طی از گزینه ها تناسب بیشتری داره؟معنای یه کمی با کدام یک

 به معنای عصبی و مضطرب. anxiousکه با 
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ما رو در حل کمک می  "تضادها"در این تست ساختار گرامری 

 کنه.

معنی:من بیشترین.........را دارم برای نظرش اگرچه نظر او را نمی 

 پذیرم.

 (مجوز4حالت (3(حس 2(احترام 1

 

 

 شاید تست سختی بود!

ه !اگرچبرای داوطلب عبارت بلند است و معنی کردنش کمی دشوار

در کتاب درسی آمده و کاندید خوبی برای  evaluatedکلمه ی 

به معنای تعمیم  generalizedنظر بنده  به جواب تست است اما

 پیدا کردن می تونه جواب بهتری باشه.
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کامال محرز است  ،با وجود گزینه های بی ربط موجود در این تست

 که جواب گزینه سه می باشد.
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 when you listenدلیل:دار نیاز داریم! ingفعل -88

با معنی کردن متوجه می شویم که باید از یک واژه ی تضاد -88

آفرین استفاده کنیم که تنها واژه ی ایجاد کننده تضاد که در گزینه 

 هست. althoughها هست 

هست و هیچ واژه ای شک   languageتنها واژه ی مناسب -89

 برانگیزی هم وجود ندارد.

Reading skills from our own ……. 

81-case  به معنای مورد جواب است،واژگان دیگر حتی

 کوچکترین نزدیکی هم با جمله ی مطروحه ندارند.

مد نظر طراحه! جواب گزینه ی شماره  it is toدوباره ساختار -82

 سه می باشد.

 الت بدون هیچ مشکلی قابل حل بود!همان طور که دیدید بیشتر سوا*

اسخ پ و نیاز به توضیح نداشتن آنها دن سواالت ریدینگبا توجه به مشخص بو

 آن را در سایت کانون قرار دادم.موفق باشید.تستی 

 




