
 89پاسخنامه ی تشریحی انسانی جدید کنکور 

 33ص  یازدهمزبان  1درس  -کاربرد اعداد -گرامر     1(گزینه ی 67

 «پولی آن ها در قبال خدمات شرکت خواسته بودند هشت میلیون دالر بود.» ترجمه ی جمله:

 نکته ی مهم درسی

 قبل از اسم جمع اعداد به شکل مفرد بکار می روند.

 مثال: مشخص کننده ها باشد. Noun Markersوقتی بکار می روند که اسم همراه  ofاعداد جمع با 

 millions of the workers 

 

 67زبان دهم ص  2درس  –مقایسه ی صفات  –گرامر    3(گزینه ی 66

این الگوی رفتاری بزرگ شده  از این گونه حرف زدن متاسفم، اما بدترین چیز این است که آن ها به عادت به» ترجمه ی جمله:

 «اند.

 نکته ی مهم درسی

Of all  نشانه ی صفت عالی است. و وجود فعلis   که اسم جمع دارند را رد می کند. 4و2و1که مفرد است گزینه های 

 

 66زبان دوازدهم ص  2درس  –کاربرد ضمایر موصولی  –گرامر   4(گزینه ی 69

 « تفنگ اولین بار تولید شد.چین کشوری است که در آن کاغذ، الریشم و پودر » ترجمه ی جمله:

 نکته ی مهم درسی

 حرف اضافه بکار نمی رود . گزینه ی ضمیر موصولی نیست و در این تست کاربردی ندارد. whereو  thatقیل از ضمیر موصولی 

 

 31ن دوازدهم ص زبا 1درس  –سوال کوتاه  –گرامر   2(گزینه ی 68

جین معتقد است که اعضای تیمش براحتی بازی را بردند زیرا که آن ها با کار تیمی آشنا هستند، اینطور » ترجمه ی جمله:

 «نیست؟)نبردند(

سوال کوتاه  becauseدر جمالت مرکب برای درست کردن سوال کوتاه از جمله پایه استفاده می کنند. پس از جمله ی وابسته ی 

 سوال کوتاه را می سازند. thatنیز است. در این شرایط از جمله ی  that clauseنمی سازند. بعالوه جمله دارای 

 

 23زبان دوازدهم ص  1درس  –واژگان   2(گزینه ی 98

علیرغم همه ی تمام کاری که ما بچه ها می توانیم انجام دهیم این است که اشتباهات والدینمان را ببخشیم، » ترجمه ی جمله:

 «این ها، هیچ انسانی کامل نیست.

 (مبادله کردن4  (تصور کردن3  (بخشیدن2  (احترام گذاشتن1 

 

 68زبان دوازدهم ص  3درس  –واژگان   3(گزینه ی 91

 «عرضه کاال پائین تر از تقاضای موجود برای آن است؛ به این دلیل است که قیمت ها خیلی باال هستند.» مله:ترجمه ی ج

 (تخفیف4   (تقاضا3   (هزینه2  (صورت حساب1 

 

 86زبان یازدهم ص  3 درس –واژگان   2(گزینه ی 92

 «دانشگاه بدست می آورد خوشنود هستند.والدین تام کامال از پیشرفت اکادمیکی که این روزها در » ترجمه ی جمله:

 (ماهر در4  (لذت بخش برای3  (خشنود از2  (در دسترس برای1 
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 67زبان دوازدهم ص  2درس  -واژگان  3(گزینه ی 93

امروزه مردم بطور فزاینده به تلویزیون وابسته هستند؛ در واقع، آن ها همیشه تحت تاثیر آنچه که آنجا می » ترجمه ی جمله:

 «د هستند.بینن

 (با امیدواری4  (بطور فزاینده3  (بطور صامت2   (ناگهان1 

 

 68زبان دوازدهم ص  3درس  –واژگان   1(گزینه ی 94

 «آن ها امیدوارند که کارگاه آموزشی فعلی را به یک مرکز آموزشی بزرگ تبدیل کنند.»  ترجمه ی جمله:

 ریافت کردن(د4  (منعکس کردن3  (بزرگنمایی کردن2  (تبدیل کردن1 

 

 41زبان دوازدهم ص  1درس  –واژگان   4(گزینه ی 96

ما همیشه به یاد نمی آوریم که آن رحمت و نعمت بزرگی است وقتی که همه ی افراد در خانواده ما حالشان » ترجمه ی جمله:

 « خوب است. ما باید قدر این را بدانیم.

 نعمت(رحمت، برکت،4   (میراث3   ( هویت2  (حیرت، شگفتی1 

 

 186زبان یازدهم ص  3درس  –واژگان   2(گزینه ی 97

 « سال است که با هم بوده اند و هنوز با هم کنار می آیند. 68والدینم به مدت بیش از » ترجمه ی جمله:

 (زحمتی دریغ نکردن4  (ادامه دادن3  (کنار آمدن2  (مراقبت کردن1 

 

 94 زبان دوازدهم ص 3درس  -ضرب المثل  3(گزینه ی 96

با من تماس نگرفته اند. از قرار برای آن ها از دل از زمانی که من نقل مکان کردم، هیچیک از دوستان قدیمی ام » ترجمه ی جمله:

 «برفت هر آن که از دیده برفت.

 (همه یکساند2    ( باد آورده را باد می برد.1 

 ا باز کند همجنس با همجنس پرواز(کبوتر با کبوتر باز ب4   (از دل برود هر آن که از دیده برفت3 

 

 ترجمه متن کلوز

بانی سرطان مغز که در سن یازده سالگی در سال ر، قبنیاد حرکت برای آن بوسیله آلبرت و گریس دونر به یاد پسرشان فلیکس

 فوت کرد پایگذاری شد. 1896

عضو تا سال  988عضو به بیش از  68زیبا از ، حرکت سرگرم کننده بنیاد بطور گسترده از نظر اندازه تق1896شروع شده در سال 

گدشته افزایش یافته است. هر سال بنیاد مراسمی را برای جمع آوری پول از افراد خیربرگزار می کند. اولین مراسم تقریبا مبلغ 

آوری کنند! که پول خیلی بیشتری را جمع دالر برای تحقیق سرطان جمع کرد. سازمان دهندگان مراسم امسال امیدوارند  68888

چون مراسم بوسیله داوطلب ها سازماندهی می شوند و بوسیله هدایای انجمن حمایت می شود، هر پنی جمع آوری شده 

مستقیما برای حمایت از تحقیق سرطان به بیمارستان کودکان داده می شود. و برای تالش برای بهبود زندگی کودکان سرطانی 

 اختصاص داده می شود.

 28زبان دوازدهم ص  1درس  -جمالت معلوم و مجهول  -گرامر   3( گزینه ی 99

 نکته ی مهم درسی

 جمله در وجه مجهولی در زمان گذشته ی ساده است.
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 91ص  3درس  –واژگان    1(گزینه ی 98

 بطور تدریجی(4  (بطور مفید3  (صبورانه2  ( بطور گسترده1 

 

 182و  46-زبان یازدهم ص 3و1درس  -و ترتیب کلماتکاربرد مصدر برای بیان هدف  -گرامر  1( گزینه ی 88

 نکته مهم درسی

 درست است. 1مصدر برای بیان هدف بکار رفته و ترتیب کلمات بعد از مصدر در گزینه ی 

 

 28درس اول زبان دوازدهم ص  -جمالت معلوم و مجهول -گرامر  2(گزینه ی 81

 نکته ی مهم درسی

 مراسم برگزار نمی کند بلکه برگزار می شود.جمله در وجه مجهولی است زیرا که 

 

 48زبان یاردهم ص 2درس  -واژگان  4(گزینه ی 82

 (بهبود بخشیدن4  (مرتب کردن3  (شناسایی کردن2   (درمان1 

 

 1ترجمه ی متن شمازه 

روبرو می همه ی کشورهایی که اشیائی را به فضا می فرستند خودشان را با یک مشکل جدی به نام زباله ی فضایی 

یابند. این زباله شامل قسمت هایی از موشک ها، قسمت های نا الزم باقی ماننده از پرتاب ها، ماهواره های مرده، و 

سایر اقالم ساخته شده که به سادگی در آنجا در فضا بال استفاده باقی می مانند. شاید نیم میلیون تیکه زباله خطرناک 

یکه شما ممکن است انتظار داشته باشید، کشورهای سراسر دنیا نگران هستند. در مدار وجود داشته باشد. همانطور

 بسیاری از آن ها روی راه حل هایی برای نابودی این ضایعات کار می کنند.

آژانس فضایی ژاپن یک کمند الکترومغناطیسی ساخته است. این فوالد غول پیکر و تور المینیومی، تقریبا به عرض 

وی مداری خواهد چرخید و تیکه های فلزی را در حین حرکت جذب خواهد کرد. وقتی که پر از نیم مایل، در فضا ر

زباله شد، تور به جو زمین سقوط خواهد کرد. تیکه های جمع آوری شده هنگام ورود دوباره خواهند سوخت. اگر این 

 .ایده ی تور کار کند، ژاپن برنامه ریزی خواهد کرد تا یک تور بزرگتری را بسازد

یک شرکت سویسی پاسخ دیگری را پیشنهاد می کند. آن سفینه ی فضایی را توسعه می دهد که مثل یک دستگاه 

غول پیکری برای جمع آوری ضایغات خطرناک عمل خواهد. مانند تور ژاپنی ها، دستگاه سویسی ها به جو رمین 

 سقوط خواهد کرد و در این فرآیند محتوایش را نابود خواهد کرد.

 1ینه ی (گز83

 «موضوع متن چیست؟» ترجمه جمله:

 «نوع تازه ای از زباله.»         

 

 3(گزینه ی 84

  «کدامیک از موارد زیر در متن توصیف شده است؟» ترجمه جمله:

 («2کمند الکترومغناطیسی.) در پاراگراف »        
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 4(گزینه ی 86

پن و دیگری که بوسیله ی شرکت سویسی ساخته دستگاه ساخته شده بوسیله ی آژانس فضایی ژا» ترجمه جمله:

شده در همه ی ویژگی های زیر با هم مشترک هستند به جزء اینکه آن ها طراحی شده اند تا زباله در برگشت به زمین 

 « بسوزانند.

 

 1(گزینه ی 87

 «به چه چیز اشاره می کند؟ 2در پاراگراف  oneکلمه ی » ترجمه جمله:

 « تور»          

 

 2ی متن شماره  ترجمه

شما ممکن است تصور کنید که مردم توانایی زندگی کردن در دامنه ی وسیعی از محیط زیست، از بیابان های گرم 

افریقا و خاور میانه گرفته تا کویرهای سرد یخبندان سیبری یا کانادای شمالی را دارند. به خاطر لینکه ازگونه جانوری 

ریافتیم که چگونه برای گرم نگهداشتن خودمان در شرایط سرد از آتش استفاده با هوش هستیم، ما با کار و تالش د

کنیم و، بطور قابل مالحظه بعد ها، برای خنک نگهداشتن خودمان در آب و هوای گرم از دستگاه تهویه مطبوع استفاده 

آن ها هیچ انسانی نمی کنیم. اما تنوع وسیعی از موجودات زنده هست که قادرند در محیط هایی زندگی کنند که در 

 موجودات زنده بسیار ریز. -تواند زنده بماند

، یک موجود زنده ی بسیار کوچک، تقریبا به طول یک میلی متر و کمی شبیه Spinoloricus cinzaبرای مثال، 

 ستاره دریایی است. این حیوان تازه کشف شده خیلی جالب است. چوم به نظر می رسد توانایی زنده ماندن بدون

اکسیژن را دارد و بنابراین یک موجود غیر هوازی چند سلولی است. سلول های اکثر موجودات زنده دارای 

 Spinoloricus cinzaمیتوکندریهاست، که اکسیژن را برای تولید انرژی مصرف می کند، در حالیکه سلول های 

اند میکروب هستند و نوعی تخمیر  دارای میتوکندری ها نیست. اکثر موجودات غیر هوازی که تا کنون کشف شده

 برای بدست آوردن انرژی مصرف می کنند. بعضی از موجودات غیر هوازی در واقع در حضور اکسیژن می میرند.

 1(گزینه ی 86

  «هدف اصلی متن چیست؟» ترجمه ی جمله:

 «معرفی کردن نوع خاصی از موجود زنده.»             

 

 4(گزینه ی 89

 «امیک از جمالت زیر در مورد موجودات غیر هوازی بوسیله متن تائید می شود؟کد» ترجمه ی جمله:

 «آن ها توانایی زنده ماندن در محیط هایی بدون اکسیژن را دارند.»             

 

 3(گزینه ی 88

 « به چه چیز اشاره می کند؟ 2در پاراگراف  whichکلمه ی » ترجمه ی جمله:

 «میتوکندری ها.»              
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 2( گزینه ی 188

 «کدامیک از تکنیک های استدالل در این متن بکار نرفته است؟» ترجمه ی جمله:

 «توصیف کردن مراحل در یک فرآیند.»             

 
 

 

 

 

 


