به نام او و برای او که همه از اوست

پاسخ تشریحی سواالت درس زبان انگلیسی عمومی کنکور زبان 96
نویسنده:

مهریار لسانی

فعالیتها و سوابق:

* رتبۀ  65کنکور زبان 94
* ویراستار درس زبان انگلیسی گروه مستندسازی کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
* دو سال تدریس زبان انگلیسی در یک آموزشگاه معتبر
* سه سال تدریس خصوصی زبان انگلیسی
* چندین مورد ترجمه برای یک نشریۀ معتبر دانشگاهی
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پاسخنامه تشریحی:
 .76گزینۀ  :3با توجه به عبارت ”( “last yearسال گذشته) و فعل حال کامل ”( “have wonبرنده
شدهاند) ،به فعلی در زمان گذشتۀ ساده نیاز داریم.
 .77گزینۀ  :1به ساختار  n. + be + so + adj. / adj. clause + thatتوجه کنید.
 .78گزینۀ  :2از  must have + p.p.برای گمانه زنی با تاکید در مورد اتفاقی در گذشته استفاده میشود.
 .79گزینۀ  :4از ”( “whetherکه آیا) برای بیان تردید بین رخ دادن یا ندادن یک اتفاق (آمدن دوستان)
استفاده میشود.
 .80گزینۀ  :4به ترکیب پرکاربرد ”( “seriously injuredبه شدت مجروح) توجه کنید.
 .81گزینۀ  :1با توجه به کلمات ”( “bottleبطری)( “waves” ،امواج) ،و ”( “seaدریا) ،کلمۀ ”“float
(شناور شدن) گزینۀ صحیح است.

 .82گزینۀ  :2با توجه به کلمۀ ”( “carخودرو) و انسان بودن فاعل ،تنها ”( “ownerمالک) میتواند گزینۀ
صحیح باشد.
 .83گزینۀ  :3به ترکیب پرکاربرد ”( “build confidenceایجاد اعتماد به نفس) توجه کنید.
 .84گزینۀ  :4به ترکیب پرکاربرد ”( “safety proceduresدستورالعملهای ایمنی) توجه کنید.
 .85گزینۀ  :4با توجه به تقابل برجسته ساخته شده بین کلمات ”( “waysراهها) و ”( “excusesبهانهها)،
و همچنین کلمۀ ”( “heartقلب) ،کلمۀ ”( “willingمایل ،راغب) بهترین گزینه است.
 .86گزینۀ  :2به عبارت پرکاربرد ”( “Not necessarilyنه لزوما) توجه کنید.
 .87گزینۀ  “to” :3حرف اضافۀ مناسب برای ”( “devoteاختصاص دادن) است.
 .88گزینۀ  :1به عبارت پرکاربرد ”( “carry on one’s wayبه راه خود را ادامه دادن) توجه کنید.
 .89گزینۀ  :3با توجه به عبارت ”( “advice onتوصیه در مورد) ،نیاز به جمله وارۀ وصفی (موصولی) داریم.
نکته :در جمله وارۀ وصفی ،ترتیب کلمات به صورت خبری میباشد ،نه سوالی (دلیل نادرستی گزینۀ .)2
 .90گزینۀ  :2با توجه به عبارات ”( “you cannotشما نمیتوانید) و همچنین ”…“who happen to be
(که اتفاقا دارند( “rely on” ،)...تکیه کردن به) مناسب ترین گزینه برای کامل کردن جمله است.
 .91گزینۀ  :4با توجه به معلوم بودن فعل جمله (” ،)“willبه یک اسم نیاز داریم .در نتیجه ،کلمۀ
”( “Formingتشکیل دادن) در گزینۀ  4که یک اسم مصدر است مورد نظر میباشد.
 .92گزینۀ  :2به ترکیب پرکاربرد ”( “sense of belongingاحساس تعلق) توجه کنید.
 .93گزینۀ  :1با توجه به عبارت ”( “may reduceممکن است کاهش دهد) در جملۀ دوم متن ،گزینۀ ،1
”( “A function it servesیک کاربردی که دارد) ،صحیح است.
 .94گزینۀ  :1با توجه به عبارت ”( “remains unclearهنوز مشخص نیست) در خط اول پاراگراف آخر
متن ،گزینۀ ( “yet to be discovered” ،1هنوز کشف نشده است) ،صحیح میباشد.

 .95گزینۀ  :3قسمتی از جملۀ اول پاراگراف سوم متن در گزینۀ  3بازنویسی شده است.
 .96گزینۀ  :2با توجه به عبارات ”( “those who ate fruit dailyآنهایی که روزانه میوه میخوردند) و
”( “those who ate fruit three time a weekآنهایی که هفتهای سه نوبت میوه میخوردند) ،تنها
گزینۀ ( “They did not eat the same amount of fruit daily” ،2آنها روزانه مقدار یکسانی میوه
نمیخوردند) ،صحیح است.
 .97گزینۀ  :3بعد از ”( “Theyآنها) ،اولین اسمی که در نقش فاعل ظاهر شده است( “children” ،کودکان)
میباشد.
 .98گزینۀ  :4با توجه به عبارت ”( “the few scholarships grantedبورسیههای کمی که داده
میشوند) ،گزینۀ  4صحیح است.
 .99گزینۀ  :1با توجه به عبارت ”( “no contribution to the housekeepingهیچ مشارکتی در
خانهداری) ،گزینۀ  1صحیح است.
 .100گزینۀ  :4نویسنده در جملۀ آخر متن ،مثالی را در تایید و پشتیبانی از صحبتهای پیشین خود آورده
است .در نتیجه ،تنها گزینۀ  4میتواند صحیح باشد.

