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) نظام جدید( 89پاسخ تشریحی سواالت زبان انگلیسی کنکور هنر   

 رحمت اهلل ) سعید( استیری

 بخش اول : گرامر

3:  67سوال   

مناسب   studentsبرای فاعل   themselvesوجه به متن سوال در جای خالی نیاز به ضمیر انعکاسی داریم که ضمیر با ت

 است.

  1:  66سوال 

برای انسان بکارمیرود و چون نقش این کلمه برای جمله ی بعد از جای خالی فاعلی است پس نیاز به   studentsکلمه ی 

 .  whoو   thatفاعلی داریم یعنی یکی از ضمایر -ضمیر موصولی انسان

 2:  69سوال 

استفاده   question tagهمین ساختار بعنوان مالک برای ساخت از  در ابتدای جمله   it is a factبا توجه به ساختار 

 میشود.  ?isn’t itبصورت این جمله   question tag که و باقی جمله را نادیده میگیریم.   میکنیم 

It’s a fact……………………., isn’t it? 

 1:  68سوال 

قبل از آن صورت گرفته است پس باید بصورت   paintدر زمان گذشته ساده بکار رفته است و عمل   wonderedچون کلمه ی 

 had paintedگذشته کامل بکار رود : 

 بخش دوم : واژگان

 3:  98سوال 

 پلیس تالش کرد که جمعیت زیاد طرفداران که هنرمند معروف را احاطه کرده بودند را کنترل کند.

 ( شناسایی کردن4                                  ( احاطه کردن   3                    ( جذب کردن  2                    (جستجو کردن    1

 4( 91سوال 

 شدیم چندین بار توقف کنیم تا بفهمیم که آیا در مسیر درست رانندگی میکنیم. جاده ای بقدری پیچیده بود که ما مجبورسیستم 

 (پیچیده4                                 ( سنتی  3                         ( نامرئی              2                              ( مضر     1
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 3(92سوال 

 "ممنوع کپار "یک تابلوی هشداردهنده ی بزرگ روی دیوار بود که میگفت :  

 ( اختصار 4                ( تابلو هشدار دهنده / توجه / توجه کردن      3                      ( فضا    2                                 ( برنامه   1

 2 : 93سوال 

شاید باورت نشود اما هزاران سال پیش، اینکه زمین گرد است اعتقادی بود که بشکل گسترده ای مردم در اروپا به آن باور 

 داشتند.

 ( بطور عجیب4                                                  ( بطور ناگهانی  3                    ( بطور گسترده  2                   ( بطور مستقیم  1

 2:  94سوال 

 نقش پلیس این نیست که قانون شکنی کند بلکه باید باعث شود که مردم  از قانون اطاعت کنند.

 ( اطالع دادن4                                          ( به دست آوردن  3                             ( اطاعت کردن 2        ( خطر / خطر کردن      1

 3 ( 98سوال 

 تغذیه درست و ورزش روزانه هر دو برای کمک به تقویت سالمتی افراد، چه جوان و چه پیر، مورد نیاز است.

 ( تنوع  4                                               ( سالمتی     3                                       ( اصول    2                               ( منابع    1

  4(  97سوال 

 اگر آنها علت مشکل را میدانستند، شاید میتوانستند بفهمند که چگونه از تکرار آن جلوگیری کنند.

 ( فهمیدن / سر در آوردن  4                                            ( گشتن  3                                 ردن( ترک ک2                      (ادامه دادن 1

 4( 96سوال 

 ما دو نفر با نام پل جیمز داریم که اینجا کار میکنند. بنابراین این کمی گیچ کننده است. 

 ( گیج کننده  4                                 ( غیر قابل درک 3                       عمومی     ( محبوب / 2                        ( شلوغ   1
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 بخش سوم : کلوز تست

  1 (  99سوال 

 ( رسم4                                              ( تقاضا 3                                       ( ریشه / اصل 2                       ( وسیله 1

  4(  98سوال 

 بمعنای سراسر جهان توجه کنید.  all around the worldبه ساختار مشهور 

 3(  88سوال 

 استفاده میکنیم.  for( از   many yearsدر زمان حال کامل برای بیان طول مدت زمان ) 

 2( 81سوال 

 دار فعل استفاده میکنیم. ing( از شکل  ofبعد از حروف اضافه )  

  1(  82سوال 

 در شرطی نوع دوم قسمت شرط باید در زمان گذشته ساده باشد.

If    گذشته ساده فعل ساده   + would/could/might + فاعل  ,  

 بخش چهارم : درک مطلب

  1(  83سوال 

 نابودی )فقدان( زبانی

  3( 84سوال 

ی اینکه هم زبان و هم انسانها در طول زمان یکسان باقی نمی مانند.برا  

2(  88سوال   

 زبانهایی که بسرعت در حال انقراض هستند.

4( 87سوال   

نابودی زبانی باعث میشود که ما عالوه بر خود زبان چه چیزهایی را از دست بدهیم؟   
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  1(  86سوال 

میبرند.مشکلی است که بسیاری از افراد از آن رنج   

  4(  89سوال 

 احتماال آنها نیز خجالتی هستند.

2(  88سوال   

ماهه  2کودکان     

188 )2  

 تفاوت های فیزیولوژیکی بین بچه های خجالتی و اجتماعی وجود دارد.

 

 

 

 

 




