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 – 67گزینه  :1کافی بود که به فعل  makeدر صورت سوال توجه کنید که فعل بعد از آن بصورت ساده می آید
.
 -66گزینه  : 3مبحث مربوط به حروف ربط مربوط به بیان هدف از کتاب پیش می باشد  .با معنی کردن جمله
به راحتی می توان تشخیص داد و تنها گزینه بیان کننده هدف  ،گزینه  3می باشد .
 -67گزینه :4در نگاه اول ممکنه که به اشتباه بیفتید و از گزینه های  2و 3جواب را انتخاب کنید  .اما باید توجه
داشت که جواب باید اوالً مجهول باشد  ،ثانیاً جمله باید به معنایی ((با دقت انجام شود )) که مربوط به زمان حال
می باشد  ،ترجمه شود .
 -67گزینه  :2سوال تقریباً ساده ای بود  .جواب حروف ربط بیان تضاد یعنی  whereasمی باشد و به معنای در
حالیکه است که باری بیان تضاد مستقیم استفاده شده است .
 -78گزینه :2کلمه ی  procedureبه معنای روش می باشد  .معنای جمله  :به مدیر حمالت شدیدی شد ،
چون از روش استاندارد برای استخدام افراد در شرکت استفاده نکرد .
 -71گزینه  nutrient :4به معنای ماده غذایی و مواد مغذی می باشد  .معنای جمله  :اگر میخواهی که سالم
بمانی  ،باید به اندازه کافی از مواد غذایی استفاده کنی .
 -72گزینه  perform :3به معنی عمل کردن می باشد و معنای جمله  :دانش آموزان زیاد درس خواندند و
پیش بینی میکنم که در امتحان به خوبی عمل کنند .
 -73گزینه endeavor : 1به معنای تالش .معنا  :ما از علی متشکریم  ،چون تالش کرد تا در رزرو کردن هتل
به ما کمک کند .
 – 74گزینه  speculate :4به معنای اندیشیدن و تفکر کردن  .ما می توانیم تمام طول روز را بیندیشیم که
چرا ادیس شیپتون دوست صمیمی اش را کشت  ،اما دلیل قانع کننده ای برای این کار او وجود ندارد .
 -78گزینه  destructive : 1به معنای مخرب  .دولت به خاطر انجام ندادن اقدامات پیشگیرانه به خاطر سیل
که بسیار مخرب بود  ،مورد انتقاد قرار گرفت .

 – 77گزینه  realize : 4به معنای فهمیدن  .تنها زمانی که به من گفته شد که اداره را ترک کنم  ،فهمیدم (
متوجه شدم ) که مرتکب چه اشتباهی ( در جدی نگرفتن کار ) شدم .
 -76گزینه  take : 2به همراه  testبه معنای امتحان دادن می باشد .
 -77گزینه  probably : 3به معنای احتماالً  .معنای همان خط  :این اولین انقراض بزرگ جهان نبوده و
احتماالً آخرین هم نمی باشد .
 -77گزینه  exist : 4به معنای موجود بودن  .معنا  :دایناسور هایی که برای  561میلیون سال موجود بودن ،
چرا منقرض شدند ؟
 – 78گزینه : 1هنگامیکه کلماتی مانند  what , where , ….در وسط جمله بیاید نقش موصولی دارند و پس از
آن ساختار جمله باید خبری باشد که جواب گزینه  5می باشد .
 – 71گزینه  Which : 2به کلمه  periodبر میگردد .
 – 72گزینه  : 4ساختار  :فعل  ( + to +مفعول  + ) for +صفت  +فعل کمکی  It +که ساختار مهمی
هم میباشد .
 – 73گزینه  : 3بهترین گزینه برای بیان  main ideaگزینه  3می باشد .
اشکال سایر گزینه ها :
گزینه  : 5خیلی کلی می باشد
گزینه  : 2بیان کننده ی مفهوم کلی این متن نیست .
گزینه  : 4بیان کننده مفهوم کلی متن نیست .
 -74گزینه  : 2به سه گزینه دیگر در متن در خط  ، 6 ، 1 ، 4با همین مفهوم اشاره شده است .
 – 78گزینه  : 1در متن اشاره شده است که المپیک  2002در چین ( یک کشور شرق آسیایی ) برگزار شده است
( خط  6متن )
 – 77گزینه  : 2توجه کنید به خط آخر متن که می گوید ((  ....دیگر فقط برای ماجرا جویان جوان نیست )) ،
یعنی تا قبل از آن فقط برای جوانان بوده اما از آن زمان به بعد برای افراد مسن هم می باشد  ( .علت آنکه فقط

خط آخر را معنی میکنم  ،آنست که خواندن و پی بردن به مفهوم خط به خط و کلمه به کلمه متن کنکور تجربی
 – 44و در مدت زمان  20دقیقه برای  21سوال برای همه دانش آموزان میسر نبوده است).
 – 76گزینه  : 4باز هم  main ideaمتن را از ما میخواهد  .گزینه  4می گوید  :در منظومه شمسی بجز زمین و
مریخ  ،در کجا ممکن است موجود زنده و زندگی وجود داشته باشد .
 -77گزینه  : 2در خط  7و  ، 2در پرانتز بیان میکند که به ترتیب دوری از مشتری می باشند که دورترین هم
کالیستو می باشد  .توجه به معنی کلمهی  approachکه نزدیک شدن می باشد  ،ضروری است .
 -77گزینه  : 3بهترین معنی برای  candidate ، betمی باشد  .اگر دقت کنید طراح محترم در جمالت قبل
هم این کلمه را تکرار کرده است (خط اول )
 -188گزینه  : 1علت استفاده از کلمه  oceanدر متن  ،برای توصیف شکل های ممکن زندگی در سیاره های
دیگر و تفاوت آن با شکل زندگی در زمین می باشد .
* سعی شده است تا در معنی جمالت  ،به مفهوم آنها(نه معنای کلمه کلمه) اشاره شود که درک گزینه ی صحیح
برای شما آسان تر شود .
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