
 پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور هنر نظام قدیم

 آناهیتا اصغری تاری

 . با توجه به معنای جمله، جمله دوم دلیلی برای جمله اول است.67

 پاسخ صحیح است.« 2»که از نشانه های حال کامل است، پس گزینه  ”since“. با توجه به واژه 66

: از نظر 4باید حذف می شد. / رد گزینه  ”is“: 2می آمد. / رد گزینه  ”it“: نباید در انتهای آن 3. رد گزینه 67

 معنا و ساختار ، هر دو ، غلط است.

 است.« زیرا»به معنای  ”since“برای دلیل جمله اول )آرزوی او( تنها گزینه مناسب . 67

 ان است.. یکی از کارهای مهم سازمان بهداشت جهانی بهبود شرایط زندگی بیماران و فقرای جه78

 دهی بخورد، جای تعجبی ندارد که بسیار چاق است.. اگر به حیوان خونگی ات بیسکوییت می78

 . آموزش ارائه می شود بنابراین هیچ سابقه قبلی ای برای آن کار نیاز نیست.72

معاینه مصمم شوند که آیا فردی به صورت جدی بیمار است اگر زمان کافی برای . دکترها چگونه می توانند 73

 آن ها نداشته باشند؟

من متاسف هستم که باید بگویم انتظارات ما به صورت ناامید کننده ای با تمام نتایجی که از بررسی های . 74

 .دقیق انجام شده که گرفته شد مطابقت ندارد

یزیون یک دهم فراتر بروم تا بگویم تلو گرچه به به عنوان خورنده زمان از آن یاد می شود من ترجیح می .7۸

 .منبع ضروری اطالعات است همان گونه که برای سرگرمی است

اند مراجع مربوطه از گمانه  همونطور که اخبار اخیر فردی را در قبال فاجعه تصادف قطار مسئول ندانسته .77

 .زنی های مربوط به علت تصادف سر باز زدند

یا پروژه اشاره دارد طرح کلی آن شناخته  یک شرح یا گزارش کلی که به اجزای اصلی یک کتاب، موضوع .76

 .می شود

 .آمده است produced by light حذف شده است و به صورت that is یا which is در این گزینه .77

 هستند آمده است پس باید با develop مانند سایر مثال هایی که در حال learning در این گزینه .77

and به آن ها وصل شده باشد. 

 .به معنای موجب شدن پاسخ این سوال است causing در مورد تاثیرات رنگ نوشته است پس .78

 .ترتیب اجزای جمله در این گزینه درست است .78
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 .برای کودکان صورت بگیرد "مناسب" مهم است که انتخاب رنگ .72

 .متن در مورد از بین رفتن زبان هاست .73

به آن معناست که ثابت  3ها اشاره کرده است که در واقع مانند گزینه  در متن به پیشرفت زبان مانند انسان .74

 .کنند مانند و پیشرفت می نمی

صحبت  2888تا سال  "زبان هایی که در حال نابودی هستند" درصد 78در آن خط در مورد نابودی  .7۸

 .کند می

ثرات از بین رفتن زبان ها در با توجه به سوال آخر مطرح شده در متن محتمل است که بحث با موضوع ا .77

 .ادامه یابد( 4کنار نابودی خود زبان)گزینه

 .برند جمله ی آخر خط دوم گویای این موضوع است که عده ی بسیاری از آن رنج می .76

سه خط آخر متن(  -پاراگراف دوم به صورت کلی در مورد فیزیکی و زیستی بودن)متعاقبا ژنتیکی بودن آن .77

 .پس اگر سابقه داشته باشد در خانواده احتمال اینکه کودک نیز خجالتی باشد وجود دارد کند. آن بحث می

 .کند دقیقا به کلمه ی باالیی آن برمیگردد با توجه به معنای جمله که در مورد کودک دوماهه صحبت می .77

 .کند پاراگراف دوم به تفاوت جسمانی بین کودکان خجالتی و اجتماعی اشاره می .888




