
 به نام او و برای او که همه از اوست

 

 96درس زبان انگلیسی کنکور ریاضی سواالت  پاسخ تشریحی

 

 نویسنده:

 ها و سوابق:فعالیت

 

 

 

 

 مهریار لسانی

 94کنکور زبان  65 ۀ* رتب

 (یآموزش )قلمچ یانون فرهنگک یگروه مستندساز یسی* ویراستار درس زبان انگل

 آموزشگاه معتبر یکدر  یسیزبان انگل یس* دو سال تدر

 یسیزبان انگل یخصوص یس* سه سال تدر

 یمعتبر دانشگاه یۀنشر یک یمورد ترجمه برا ین* چند
 

 پاسخنامه کلیدی:

76 1 81 1 86 4 91 1 96 4 

77 1 82 2 87 3 92 3 97 1 

78 3 83 4 88 2 93 3 98 2 

79 2 84 1 89 4 94 3 99 1 

80 3 85 2 90 1 95 2 100 4 
 

 پاسخنامه تشریحی:

 ( نیاز داریم.”tired“، به صفت )feel، و look ،seemبعد از افعالی مانند  :1. گزینۀ 76
 

 توانند صحیح باشند.نمی 4، و 3، 2 ایهه، هیچ یک گزین(”,“با توجه به وجود کاما ) :1. گزینۀ 77
 

مورد ، برای بیان شک و تردید بین دو know، و decide ،chooseپس از افعالی مانند  :3. گزینۀ 78

 شود.)که آیا( استفاده می ”whether“ متفاوت از
 

 صحیح است. 2، گزینۀ such + a/an + adj. + n. + thatبا توجه به ساختار  :2. گزینۀ 79
 

)دوست  ”old friend“و ، )نام( ”name“، )خجالت زده( ”ashamed“با توجه به کلمات  :3. گزینۀ 80

 تواند صحیح باشد.می )به یاد آوردن( ”recall“، تنها قدیمی(
 

، تنها ”of“، و حرف اضافۀ )شغل( ”job“، )اطالعات( ”information“با توجه به کلمات  :1. گزینۀ 81

“aspect” (می )تواند صحیح باشد.جنبه 



 

، فیلم( ]پخش[)حرف زدن هنگام  ”talking during the movie“ با توجه به عبارت :2. گزینۀ 82

“distracting” .پرت کردن حواس( مناسب ترین گزینه است( 
 

سازد )محکم( بهترین ترکیب را می ”firmly“)باور دارد(،  ”believes“با توجه به کلمۀ  :4. گزینۀ 83

 )محکم باور دارد(.
 

 ( توجه کنید.)احساس مسئولیت ”sense of responsibility“به ترکیب  :1. گزینۀ 84
 

)رنجاندن( مناسب ترین  ”annoy“)کمتر آزارنده(،  ”less disturbing“با توجه به عبارت  :2. گزینۀ 85

  باشد.گزینه می
 

 ”Earth“)جابجایی(، و  ”movement“)زمین لرزه(،  ”earthquake“با توجه به کلمات  :4. گزینۀ 86

 سازد.)پوسته( بهترین ترکیب را می ”crust“)زمین(، 
 

 ”artificial“ها(، )بسیار شبیه طبیعی ”so much like natural ones“با توجه به عبارت  :3. گزینۀ 87

 )مصنوعی( بهترین گزینه است.
 

 ”suffer“ کلمۀ )تحتِ(، ”under“و حرف اضافۀ  )هشدار داد( ”warned“با توجه به کلمۀ  :2. گزینۀ 88

 است. کامل کردن جمله)رنج کشیدن( مناسب ترین گزینه برای 
 

توان بالفاصله پس غلط است چون نمی 2برای بیان دلیل کاربرد دارند. گزینۀ  3و  1 هایگزینه :4. گزینۀ 89

 صحیح است. 4از اسم از ضمیر استفاده کرد. پس تنها گزینۀ 

 

)فقر شدید شهری(، به یک ترکیب  ”extreme urban poverty“با توجه به عبارت معطوف  :1. گزینۀ 90

 گزینۀ صحیح است. ”problems“نیاز داریم. در نتیجه،  ”and“منفی دیگر پس از 
 

ای شامل فعل گذشتۀ ساده نیاز اهد بودند( در جملۀ بعدی، به گزینه)ش ”saw“با توجه به فعل  :1. گزینۀ 91

 اسم، از ضمیر استفاده کرده است.اصله پس از نیز غلط است زیرا بالف 3است. گزینه 

 

)که ادامه پیدا کند(،  ”to continue“)روند( قبل از فعل  ”trend“با توجه به آمدن مفعول  :3. گزینۀ 92

 رود( نیاز داریم.)انتظار می ”is expected“به فعل مجهول 
 



اولین جملۀ هر متنی به ایدۀ اصلی آن اشاره دارد. همان طور که میبینید، تمامی کلمات  معموال :3. گزینۀ 93

“amount”  ،)مقدار(“sleep”  و ،)خواب(“need”  با ترتیب کامال یکسان در جملۀ اول متن )نیاز داشتن(

 مشترک هستند. 3و گزینۀ 
 

دقیقا به  را داشته باشند( ترین عملکردیش)که ب ”to function at their best“عبارت  :3. گزینۀ 94

 مقدار خواب مورد نیاز هر فرد اشاره دارد.روزانه و  هایفعالیت نوعنسبت بین 

 

 عینا در جملۀ )شش یا هفت ساعت خواب( ”six or seven hours of sleep“عبارت  :2. گزینۀ 95

 آمده است. ”that“از  و بعد قبلبالفاصله 
 

ساعت خواب(  9تا  7) ”to 9 hours of sleep 7“در پاراگراف دوم، درست در جملۀ بعد از  :4گزینۀ . 96

)کودکان و نوجوانان به حتی بیشتر از آن  ”children and teenagers need even more“عبارت 

 .نیاز دارند( آمده است
 

)روزهای موفقیت او  ”his days of success finally arrived“با توجه به عبارت پایانی  :1. گزینۀ 97

( مناسبت ترین ر زندگی رُولد)فصل جدید د ”A new chapter in Roald’s life“رسید(،  باالخره فرا

 است. موضوع برای پاراگراف بعد
 

در وِلز زاده شد( و عبارت  1916)در  ”was born in 1916 in Wales“با توجه به عبارت  :2. گزینۀ 98

“went to Africa”  به آفریقا رفت( درست پس از آن، گزینۀ(“left Wales for Africa”  وِلز را به قصد(

 آفریقا ترک کرد( صحیح است.
 

 ”first half of 1960s“برابر با  (1965و  1960بین ) ”Between 1960 and 1965“ :1. گزینۀ 99

 باشد.( می70)نیمۀ اول دهۀ 

 است. 1969تا  1960های سال ،”1960s“ منظور از نکته مهم:

 

 ”Roald went to America to write about his adventures as a pilot“عبارت  :4. گزینۀ 100

به سوال تبدیل شده  4)رُولد به آمریکا رفت تا دربارۀ ماجراهایش به عنوان یک خلبان بنویسد( عینا در گزینه 

 است.


