
۱۳۹۹پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور ھنر   

 )S3تحلیلگر: رحمت هللا استیری (

۲) گزینۀ ۷۶  

»الیف انگلیسی ام را انجام نداده ام. مقداری وقت بیشتر بھ من می دھید؟متآسفم من {ھنوز} تک« ترجمۀ جملھ:  

 نکتۀ مھم درسی

مفھوم تنھا در قالب زمان حال کامل منتقل جملھ، گوینده بھ دنبال بیان مفھوم عدم انجام کاری تا کنون می باشد، کھ این  معنایبا توجھ بھ 
 می شود.

۳) گزینۀ ۷۷  

چیزی  خودش و دیگرانمانع از این می شود کھ وقتی کھ یک دانش آموز در کالس بھ حرف معلم خود گوش نمی کند، « ترجمۀ جملھ:
 »یاد بگیرند.

درسینکتۀ مھم   

 ) داریم.she )herselfدر جای خالی نیاز بھ ضمیر انعکاسی مناسب برای فاعل 

 ۱) گزینۀ ۷۸

 »سخت است.داشتم  قبالً کھ  ، این شغل بھ اندازۀ کاریظر مناز ن« ترجمۀ جملھ:

 نکتۀ مھم درسی

 اده کنیم.استف asباید در جای خالی از کلمۀ   as … as تساوی با توجھ بھ ساختار

 ۴) گزینۀ ۷۹

نفر از دانش آموزانی کھ داشتند با ھم صحبت می کردند گفت کھ ساکت باشند تا بھ دیگران اجازه دھند  ۲کتابخانھ دار بھ « ترجمۀ جملھ:
 »تا بر روی درسھایشان تمرکز کنند.

 نکتۀ مھم درسی

با ضمیر  ۴" منتقل شود. تنھا گزینۀ ضمیر موصولی داریم تا مفھوم "کھبا توجھ بھ معنای کلی جملھ در ابتدای جای خالی نیاز بھ 
 موصولی آغاز می شود.

 ۳) گزینۀ ۸۰

 »ھمھ جا در حقیقت تاریک شده بود.یفت شب مجبور شدند کھ از کار دست بکشند وقتی کھ برق رفت. کارگران ش«ترجمۀ جملھ: 

 سنگ) زغال ۴  ) برق، انرژی، قدرت۳  ) سوخت۲  ) قانون۱

 ۲) گزینۀ ۸۱

 »ساعت در اتاق انتظار مطب دکتر، زن ھنوز صبورانھ برای مالقات با دکتر انتظار می کشید. ۳بعد از سپری کردن « ترجمۀ جملھ:

 ) کامالً، قطعاً ۴    ) مکرراً ۳  ) صبورانھ۲ خوشبختانھ) ۱

 ۳) گزینۀ ۸۲

نفر  ۱۰این  کھ ھد تا در پروژه ش با او ھمکاری کنند و می خواھدنفر نمی خوا ۱۰ھرگز از بیش از  (مدیر) کارگردان«ترجمۀ جملھ: 
 »، ھیچ کس کار را جدی نمی گیرد."ھ "وقتی کھ تعداد افراد زیاد باشدبھترین باشند. او ھمیشھ می گوید ک

 درست است. ۳گزینۀ ») یجدی گرفتن چیز«(بھ معنای   take sth seriouslyبا توجھ بھ ھمایند (ترکیب واژگانی) 
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 ۴گزینۀ ) ۸۳

موضوعات را با یکدیگر مورد بحث قرار  در جلسھحزب بھ دنبال راه حلی برای مشکل ھستند و امیدوارند کھ  ۲ھر «ترجمۀ جملھ: 
 »دھند.

  ) بھ دنبال چیزی بودن۴  ملحق شدن، پیوستن )۳  ) ترتیب دادن۲ ) مقایسھ کردن۱

  ۲) گزینۀ ۸۴

 »پول قرض گرفتن را بد بدانیم. م کھما چنین بار آورده شده بودی« :ترجمۀ جملھ

 کسی ، بزرگ کردنکسی ) بار آوردن۲  ، فھمیدناز چیزی سر در آوردن) ۱

 کنار آمدن با کسی یا چیزی) ۴  ) جستجو کردن اطالعات در یک منبع۳

 ۳) گزینۀ ۸۵

 ».نگھ دارندپنھان را  خود روزنامھ نگاران گاھی قول می دھند تا ھویت منابع«ترجمۀ جملھ: 

 ) مقصد۴    ) ھویت۳  ) راھنما۲  ات) اخالقی۱

 ۴) گزینۀ ۸۶

 »پیراھن منحصر بفرد نیست چرا کھ تولید کننده میلیون ھا پیراھن مانند آن تولید کرده است.«ترجمۀ جملھ: 

 ) منحصر بفرد۴    ) تزئینی۳  ) سنتی۲   جدی) ۱

 ۱) گزینۀ ۸۷

 »ارزش قائل شوند. ی دیگرتنوع فرھنگ ھاند و برای بگذارملت ھای دیگر احترام  بھدانش آموزان یاد می دھد تا  بھاو « ترجمۀ جملھ:

 ) احتمال۴    ) میراث۳  ) لذت۲   ) احترام۱

 ۲) گزینۀ ۸۸

 ) دستاورد۴    ) ترکیب۳  ) فاصلھ۲   ) فعالیت۱

 نکتۀ مھم درسی

 ست است.در ۲گزینۀ » یادگیری از راه دور«بھ معنای  distance learningبھ توجھ بھ ساختار 

 ۳) گزینۀ ۸۹

 نکتۀ مھم درسی

 بھ ساختار گرامری زیر توجھ کنید: ) استفاده کرد.to )infinitiveباید از مصدر با  easyبعد از صفاتی مانند 

It is + adjective + (for sb) + to do sth 

 ۳) گزینۀ ۹۰

 ) تفریح۴   ) بازنشستگی۳ ) کودکی۲   ) مراسم۱

 ۱) گزینۀ ۹۱

 ) از۴   ) بھ وسیلۀ۳  برای )۲   ) بدون۱

 ۱) گزینۀ ۹۲
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 دور زدن، برگشتن) ۲   ) ترک کردن، واگذار کردن۱

 ) شرکت کردن در۴    ) توجھ کردن بھ۳

 ۴) گزینۀ ۹۳

 متن اساساً در مورد چھ موضوعی بحث می کند؟ -

 روش آمادگی بھ بھترین شکل برای آزمون -

 ۲) گزینۀ ۹۴

 اطالعاتی متن را توصیف می کند؟کدام یک از موارد زیر بھ بھترین شکل ساختار  -

 یک رویکرد معرفی می شود و سپس بھ گامھایی کھ در این رابطھ باید برداشتھ شود اشاره می کند. -

 ۱) گزینۀ ۹۵

کھ "در امتحان چھ چیزی می آید؟"، آن دانش  متن می گوید کھ وقتی زمان امتحان نزدیک است، اگر دانش آموزی از معلم خود بپرسد -
 -------آموز 

 در مسیر اشتباھی قرار دارد. -

 ۴) گزینۀ ۹۶

 ------------می کند کھ فرد " (این نکات) در متن بھ نکاتی اشاره these pointsعبارت " -

 نتوانستھ است آنھا را بفھمد. -

 ۳) گزینۀ ۹۷

 نزدیکترین است. ”end“از نظر معنایی بھ » تمام شدن«" بھ معنای run outعبارت "

 ۱) گزینۀ ۹۸

 --------------------متن می گوید کھ در حال حاضر نفت  -

 می تواند نیاز بشر برای انرژی را برآورده کند. -

 ۱) گزینۀ ۹۹

 گل آفتابگردان درست است؟کدام یک از موارد زیر دربارۀ روغن بر اساس متن،  -

 سوخت برای ماشین ھا استفاده شود.می تواند بھ عنوان  -

 ۱گزینۀ ) ۱۰۰

 ادامھ پیدا می کند. --------------------متن بھ احتمال زیاد با بحثی در مورد  -

 انرژی پاک سال ھای پیش رو -
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