
 درس زبان انگلیسی

دبیر آموزش و پرورش شهرتهراناز: مجتبی گودرزی،  

برمی گرده،بنابراین جواب باید  Jamesرو داریم که به   Hisواژه ی  67سوال در 

 ره!همچین ویژگی ای دا 2مالیکت داشته باشه که فقط گزینه ی  Sآخرش 

یا  Soldممکنه ذهن دانش آموز رو به سمت افعال گذشته یعنی  Before: واژه ی دام تستی

Has sold .ببره که باید مراقب بود 

هم میشه سوال را با ترجمه پاسخ داد که ممکنه بچه معنی همه ی واژگان رو ندونن،هم میشه با 

عنایت جواب داد که ما روش دوم رو انتخاب می کنیم،بچه ها  Serviceاستفاده از کلیدواژه 

یعنی  4بشینه،گزینه  Serviceکه تنها حرف اضافه ای تو این سوال می تونه پشت داشته باشید 

on .هست 

بچه هایی که این سوال رو با ترجمه جواب می دن ممکنه توی دام تستی گزینه ی اول : دام تستی

اصطالح است  at serviceهم معنی هستن اما   onو  atگیر بیفتن چرا که از نظر لغوی  atیعنی 

 و معنی جدا نداره.
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 خواهد بود. 2معنی جمله ی بیانگر زمان حال استمراری است بنابراین جواب هم گزینه 

 

استفاده کرده که برای   whether……orامسال اومده از قالب معروف  لغت خب اولین تست

های تجربی و ریاضی و حتی انسانی بعد از دیدن این ساختار باید  کنکور هنر طبیعیه اما بچه

معنی کنن بعد تست رو بزنن چرا که ممکنه طراح بدنبال فریب دادن شما با  یکبار جمله رو

 استفاده از این ساختار باشه.

 

 ماشبه یادگیری! حاال این سوال رو می پرسیم،میشه شما نیاز دارید  you need to learnمعنای 

گزینه دوم: اساسی گزینه سوم: مقدار گزینه   گزینه ی اول: تمرکز ؟ دنیاز داری............به یادگیری 

 چهارم: عملکرد

 روشنه که فقط گزینه ی دوم می تونه جای خالی ما رو پر کنه!
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رو داریم،می ریم توی گزینه ها ببینیم که  "زیاد"به معنای  highقبل از جای خالی کلمه ی 

 با کدام گزینه متناسبه؟ "زیاد"صفت 

 (انتظار زیاد 4(مناسبت زیاد   3(شرایط زیاد    2(ااحترام زیاد    1

به معنای  Sadکمی جلوتر اومده از واژه ی . 3و 1که رد می شن اما گزینه  3و  2گزینه ی 

ناراحت استفاده کرده،یعنی یکی از احترام زیاد ناراحت شده،قطعا کسی از احترام زیاد ناراحت 

 نمیشه پس جواب انتظار زیاده!

 

رو داریم. خب کدام گزینه با  Timeدوباره بازی با کلیدواژه ها! قبل از جای خالی کلیدواژه ی 

time  سب داره؟تنا 

 (عرضه زمان4       (اختصاص زمان3    توان زمان (2    زمان گذراندن(1

از اونجایی که قالب سوال مقایسه ای هست و از  3و 1که رد میشن از میان گزینه ی  4و  2گزینه 

rather  جواب خواهد بود. 3استفاده کرده گزینه 

 1گزینه ی : دام تستی

 

این تست هم با کلیدواژه ها جواب می دیم. قبل از جای خالی کلیدواژه ی خاصی نداریم برای 

به معنای ذخیره می رسیم. Save Moneyهمین سراغ بعد از جای خالی میریم و به کلیدواژه ی 

 کردن و اینجا به صرفه بودن. خب حاال کدام گزینه با به صرفه بودن تناسب داره؟
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 (موثر4(معقول       3(عمومی     2(آگاهی     1

 جوابه. به این صورت که سوختی رو استفاده می کنن که برای حفظ پول موثر باشه. 4قطعا گزینه 

 

دقت کنید  You are….. thereبتدای سوال تست رو جواب می دیم به جمله ی بدون خوندن ا

 معنی این جمله می شه: شما.............اونجا هستید. کدام گزینه با جای خالی ما تناسب داره؟

 اونجا هستید. واقعا(شما 1

 اونجا هستید خالصه(شما 2

 .اونجا هستیدخیرا (شما ا3

 اونجا هستید. قبال (شما4

 هست. 1جواب ما گزینه  اطعق

 

روش پاسخگویی به این سوال دقیقا مثل سوال قبله. اگر ویرگول یا نقطه ای قبل از جای خالی 

 بود،کافیه بعد از ویرگول یا نقطه را ترجمه کنید و نیاز به ترجمه کل متن نیست رفقا.

خب کدام گزینه با  "او االن واقعا...."و داریم یعنی ر .…he is now reallyما قبل از ویرگول 

 جای خالی ما تناسب داره؟
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 بود.شگفت زده شده (او االن واقعا 1

 بود. آسیب پذیر(او االن واقعا 2

 بود. شرمنده شده(او االن واقعا 3

 .بود ترسیده(او االن وافعا 4

ه ها به جای خالی ما می خورن! پس مابقی جمله رو ترجمه می کنیم ،بقیه گزین2بجز گزینه ی 

has decided to be kinder  عد کرده و بپس یه کاری  "تصمیم گرفت مهربون تر باشه"یعنی

تصمیم گرفته مهربون بشه! پس حتما از کار قبلیش شرمنده شده که حاال همچین تصمیمی رو 

 گرفته.

 

 Theاگر نخواییم کل جمله رو ترجمه کنیم،می تونیم این تست رو در سه مرحله حل کنیم.

driver didn’t   نتونست چه کار کنه؟ "راننده نتونست...."یعنی  

 (زنده بمونه4ه  کن ی(پیش بین3(تحمل کنه   2باور کنه    (1

 catرو بررسی کنیم. بعد جای خالی  3تا  1که کال پرت هست اما گزینه ی  4خب گزینه ی 

 رو داریم،پس اینجوری میشه "گربه"به معنای 

 نونست گربه رو باور کنهن(راننده 1

 نونست گربه رو تحمل کنهن(راننده 2

 (راننده نتونست گربه رو پیش بینی کنه3

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.p30konkor.com



  hitکمی جلوتر واژه ی   می مونن. 2و1هم بی معنی میشه و فقط گزینه ی  3نه در اینجا گزی

راننده نتونست "با این حساب این خنده داره اگه ما بگیم "ه زدنضرب"رو داریم به معنای 

رو  راننده نتونست ضربه به گربه"یعنی . 1پس جواب گزینه  "ضربه ی گربه رو تحمل کنه

 "باور کنه

 

 paymentsکلیدواژه ی ما در این تست هست.  idiomاین تست در واقع یک تست از نوع 

 هست. بریم ببینیم کدام گزینه باهاش تناسب داره.

 )قبض ها(پرداخت پرداخت ها (1

 تشکیل پرداخت (2

 )قبض ها((پرداخت پرداخت ها3

 (پیگیر پرداخت ها بودن4

هم که کال بی  2هم معنی هستند پس رد میشن،گزینه ی  3و  1همونطور که میبینید گزینه 

 خواهد بود. 4معنی هست پس گزینه ی درست ما 
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 کلوز تست

 

از همون تکنیک معروف استفاده می کنیم،قبل از جای خالی ویرگول داریم  88برای حل تست 

اگر آنها "یعنی  .…if they hope toپس نیازی به ترجمه ی جمالت قبل ویرگول نیست.

 به چی امیدوار باشند؟ "امیدوار باشند....

 امیدوار باشند انتظار(به 1

 امیدوار باشند آمادگی(به 2

 امیدوار باشند رقابت(به 3

 امیدوار باشند ارزیابی( به 4

 با جای خالی ما قرابت داره. 3پرواضحه که فقط گزینه 

: همانطور که قبال هم گفتم نیازی از اونجایی که قبل جای خالی نقطه داریم نیازی به 88تست 

در  ”..…in addition“از نقطه گفته  ترجمه ی جمالت قبل از جای خالی نخواهیم داشت. بعد

دار هست یعنی گزینه  ingابتدای جمله فعل می خواد،ما می دونیم که ابتدای جمله فعل بصورت 

 .2ی 
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: دوباره قبل از جای خالی ویرگول داریم پس نیازی به ترجمه ی جمالت قبل ویرگول 89تست 

ورزشکاران همچنین "یعنی  " athletes most also be……tough"نداریم، داریم 

 باید.......محکم باشند.  از چه نظر محکم باشند؟

 عاقالنه(4(جدی   3(روحی   2(محکم     1

 جواب خواهد بود. 2با قاطعیت گزینه 

 4هست یعنی استمرار و حال. پس جواب گزینه  68: از نظر زمانی دقیقا مشابه 81تست

 توانا بودن"رو داریم. یعنی   able to….intense pressure: کلیدواژه ی زیبای 82تست

 در چه چیزی توانا باشند؟ "در.....فشارها

 )مدیریت کردن(فشارها (هندل کردن1

 فشارها چسبیدن(2

 فشارها (ارتقا دادن3

 فشارها (شامل شدن4

 جواب و تمام. 1گزینه 

 ریدینگ 

سواالت ریدینگ این کنکور بررسی شد اما تماما واضح و فاقد هرگونه 

نیز از متن طراحی شده لغت جدید و سوال مبهمی بود،عمده ی سواالت 
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بود و مفهوم خاصی مدنظر نبود،حسب این مورد جهت طوالنی نشدن 

 عریضه،از پاسخ تشریحی سواالت ریدینگ پرهیز کرده و صرفا پاسخ 

 کلیدی آن را جهت بررسی داوطلبان مطرح می کنم. موفق و موید باشید. 

شماره  

 تست

 جواب کلیدی
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