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  زبان انگلیسی سال 95 
 
 سواالت زبان تخصصی کنکور منحصرا

 به همراه پاسخ صحیح و تحلیل گزینهها

 

 

Part 1: Grammar 

 

101. I    . . . . .      the day off from work last month. Now I’m even more 

behind.  

1) couldn’t take    2) mustn’t have taken 

3) shouldn’t have taken    4) might be taking 

 

کنیم در استفاده شده. وقتی از این ساختار استفاده می  Should not + have + ppگرامر از ساختار  در سوال اول

مثال شما نباید این کیک رو شده است.  شده است، اماانجام می نبایدزنیم که حرف می گذشتهواقع داریم از کاری در 

این تست هم  !I shouldn’t have eaten that cakeبا خودتون میگید که و بعدش میخوردید، اما خوردید

ام. االن کلی عقب ماه گذشته یه روز مرخصی میگرفتم، اما گرفتم و همین داستانه. گوینده داره میگه که من نباید توی

 . سه است یت سوال، گزینهپس جواب درس

102.      . . . . .      few species that live on the ground, most monkeys live in 

trees.  

1) A     2) All but    3) There are     4) Except for a  

و ببینید  صورت سوالبذارید توی  یکی یکی ها رواینه که شما گزینه راهکار حل این سوالنسبتا آسونه. این سوال 

ل شده با هم ی تشکیساختار دو جملهمعنی میشه و بی جملهکدوم درسته. اولی و سومی رو که میذاریم توی صورت، 

شده،  نوشتهزینه های دوم و چهارم سوال در اصل برای گ این تونید متوجه بشید. اما. این رو به راحتی میسازگار نیست

دوم رو میذاریم توی  یه. وقتی گزینهرست، چهارد یاول بگم که گزینه همینشک کنیم.  گزینهبین این دو  تا ما

 یاگر بخوایم گزینهاما همیشه نباید به نگاه اول اعتماد کرد.  به نظر میرسه،درست  زچیاول همهصورت سوال در نگاه 

می قابل چون برای اسا ،کنیم اضافهرو هم  aحرف تعریف ، Butی سوال بذاریم باید بعد از کلمهدوم رو توی صورت 

منظورمون اینه  few species . وقتی ما میگیمبشهاستفاده  a fewباید از عبارت  )مثل همین سوال( شمارش جمع

چهار از همه  یاما گزینهخوره، ای داره که به سوال ما نمیمنفی منفیکه  "از گونه ها.... کم )و ناکافی( تعداد"که 
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برای  توی ذهنتون داشته باشید که ی کلی رواین نکتهدرسته و هم از لحاظ ساختاری.  از نظر معناییلحاظ کامله. هم 

جواب رو  ی! یعنی وقتی گزینههم توجه داشته باشید منطقی بودن معنی آنگرامر، باید به دادن به سوال های جواب

 معنی بده!باید گذاشتین توی صورت سوال، 

 

103. There’s still one piece of puzzle that I can’t work out     . . . . .      . 

1) there is goes     2) where it goes 

3) that it goes where    4) where it goes or not 

ولی بعد از خوندن رو به دست بیارید،  شهاست که که ممکنه توی نگاه اول جواب درستاین سوال از اون دسته سوال

سوال  هایهایی که طراحها و چاهبیفتید توی چالهو بعدش هم  بیفتیدبه شک  هاگزینهی صورت سوال و همه دوباره

تو صورت  thatی مری: ما به عبارتی که بعد از کلمهگرا یواب درست گزینه دومه. نکتهطراحی کردن. ج تونواسه

ی یعنی جمله که له موصولی! جمخیلی ساده استاز اسمش نترسید،  ی موصولی.گیم معرف جملهسوال اومده می

بعد  امریش چیه؟ این کهی گرحاال نکته گیم معرف، به همین سادگی!ی موصولی هم میمتصل، به عبارت بعد از جمله

ی واستیم قید زمان بیاریم، از کلمهو اگر خ، whereی خواستیم قید مکان بیاریم از کلمهاز معرف جمله موصولی اگر 

when های اول و سوم حذف میشن. این پنجاه درصد. ن گزینهاستفاده میکنیم. با این قانو 

بودیم  چهارم از قانونی که توی سوال قبل گقته ی. گزینهدومهی درست گزینه یبین گزینه های دوم و چهار، گزینه

رسونه و جمله رو از حالت و هم به معنی آسیب می اضافیهاین جا هم   Or notپیروی نمیکنه.  )منطقی بودن جواب(

 طبیعی خارج میکنه. 

 

104. The higher the content of carbon dioxide in the air,    . . . . .      . 

1) it retains more heat  2) more heat it retains 

2) the more heat it retains   4) than it retains more heat 

گرامریش رو بگم و  ینکته د. بذاریها هم تو کنکور تکرار شدهلرین سواالی گرامره که خیلی از سااین یکی از آسون ت

یلی به این حالت میبینید، هر دو طرف جمله ای با صفت های تفضهایی که مقایسهخیالتون رو راحت کنم. توی جمله 

 باید از الگوی 

the…the  !پیروی کنه. همین. این نکته رو یاد بگیرید تا رستگار شوید 

حتما  theحواستون باشه که بعد از هر دو تا  تر کردند،اگه اومدند و سوال رو یه کم سخت )نکته گرامری اضافی: حاال

 (.دوم یمثل جواب همین سوال که میشه گزینه ،به عالوه اسم moreباشه و یا  توی حالت تفضیلی یا باید صفت
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105. Although Morecambe seems to be very attractive, but a new travel 

guide has advised would-be tourists    . . . . .    a place to avoid.  

1) what it is   2) that it is   3) of it being   4) that what 

قبل از اینکه برم سراغ خود سوال، این رو بگم که مولف این سوال یه اشتباه کوچولو توی طراحی داشته. مرسوم نیست که 

 کلمات 

although  وbut  که به خاطر  و چهارم اولی خود سوال. گزینهتوی یک جمله قرار بگیرند. این از این. حاال بریم سراغ

 د وجو

what  اینجا ما نیازی به وصل کردن جمالت نداریم که از این کلمه، و یا کلمات مشابه استفاده میشنهمون اول حذف .

سوم در  یس تون باشه که گزینهدرسته. حوا دوم یمونه گزینه های دوم و سوم. که بین این دو تا گزینهخب می کنیم.

کنه، با یک که کار رو سخت  جای ایندوم به  یاین حالت نیست. گزینه در بود درست بود، اما of its beingصورتی که 

نکته مهم: تمرکزتون رو بذارید روی جمله های موصولی، و خوب یادشون چی رو حل میکنه. جمله موصولی ساده همه

  بینید که، پرتکرار اند.بگیرید. می

106. She looked very worried; I wondered    . . . . .    offer to help her.  

1) if I should   2) whether an   3) should I  4) what an 

پس  ،اینجا یه فعله offerی که کلمهتوضیح بدم چرا. اول اینحاال بذارید . ی اولهی درست گزینهتوی این سوال، گزینه

داره و نه  ifهم به خاطر این که نه سوم  یهای اول و سوم. گزینهمونه گزینهمی و های دوم و چهارم حذف میشنگزینه

whether ،به همین راحتی.  حذف میشه 

 

 

107. It was     . . . . .    that I couldn’t really see her face.  

1) so dark night      2) very dark night 

3) a night dark enough     4) such a dark night 

 

 

 بینیم که اونجا یکمی و هم دیده میشه، اول به بعد از جای خالی نگاه میکنیم وی این دسته سواال که توی کنکور عمومیت

That-clause:وجود داره. خب پس ترتیب اش اینجوری میره جلو such + (a/an) + (adjective) + noun  

 همین راحتی.  بهباز هم،  ی چهاره.کنه گزینهای که از این ساختار پیروی میتنها گزینه
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108. Not only     . . . . .      whales among the largest animals that ever lived, 

but they are also among the most intelligent.  

1) are    2) some    3) are they 4) there are 

اش رو گوگل برید مبحثچیه؟ اگر نه،  وارونگی دونیدبرای جواب دادن به این سوال، باید با مفهوم وارونگی آشنا باشید! می

 بخونیدش!واسه کنکور منحصرا زبان گرفتید  کنید و یا توی کتاب گرامری که

 یاسترس دارید. قضیه و اید! کنکور هم که نزدیکهمیدونم، خستهجا توضیح میدم. اما اگه حال ندارید، بذارید من همین

 جای فاعل و فعل( مثل همین جمله صورت سوالمیاد ) کنندهی منفیه که وقتی اول جمله یک کلمهوارونگی از این قرار

 عوض میشه. همین. توی همون جمله

چه فعلی واسش مناسب  ها. خب اگه این جمله مثبت بود،صورت سوال فاعل رو پیدا کنید. آفرین، دلفین یجملهحاال توی 

  ی اول.ه گزینهجمله درست بشه. که میشحاال فعل رو قبل از فاعل بذارید تا . areبود؟ آفرین، 

109. For the previous thirty years, he has done     . . . . .      he needed to.  

1) no more than     2) more than any 

3) not as much that    4) not much of that 

 

در سی سال "اینه که:  تر جواب داده میشه. معنی صورت سوالخیلی راحتدوباره یک سوال گرامر که با دونستن معنی 

حاال از لحاظ معنی دو حالت فقط وجود داره، یا انجام داده، و یا انجام  "گذشته، او بیشتر از چیزی که نیاز بوده است، ... .

 که این آقا یا خیلی کار انجام داده، بیشتر از نیاز، و یا اینکه دقیقا به اندازه. باید ببینیم کدومه. نداده. یعنی این

دوم باید ی ه به کار رفته اشتباه اند. گزینههای دیگهایی که در گزینهی شکلاست. همهی اول درست سوال، گزینهجواب 

 به شکل

more than سوم  یشد، گزینهتا درست میبود میnot as much as چهارم یو گزینه not much of what. 

 اون آقا بیشتر از چیزی که نیاز بوده کاری انجام نداده است.که  است این معنا و به دارهاول ساختار صحیحی  یاما گزینه
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110.      . . . . .      Mount Whitney, one of America’s highest mountains, is 

popular with hikers.  

1) The height from     2) Despite its height, 

3) It is high, although    4) Although its height 

ینید چقدر دونستن معنی و فهمیدن صورت سوال بتر جواب داده میشه. )میعنی راحتسوال گرامری که با کمک م باره یهدو

 خیلی که کوه ویتنی کوهگه با اینوصل کنه. داره می رو به هممخالف  تقریبادو تا چیز خواد میخب، صورت سوال  مهمه؟(

 بینیم که از ها می. حاال توی گزینهرنباال می ازش دوست دارن و هر ساله ( اما کوهنوردان اون روفتحش سخته)و  یهبلند

Although   و Despite  .بعد از این دو تا چیا قرار بیان. یادتون نره که بعد از  دونیداحتماال خودتون میاستفاده شده 

Despite  اسم، یا مصدر، و یا فعل باهمیشه یا Ing دوم درسته.  یاین قانون فقط گزینه توجه به اباید قرار بگیره.ب

 .نپیروی نکرده althoughسوم و چهارم هم از قوانین  هایاول که کال چیزی نداره، گزینه یگزینه
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Part 2: Vocabulary 

 

111. Some people have the ability to  . . . . .   a page, which means to read it very 

quickly, just taking the main points.  

1) peruse   2) submit  3) skim    4) revise 

 

رو به خوبی یاد بگیرید! هم توی سوال های ووکب تکرار میشه و  skimو  scanسوال تقریبا آسون و پرتکراریه. فرق بین 

 هم توی تست های ریدینگ.

 

 

112. If you  . . . . .  what someone is going to ask for, you’re more prepared to 

understand what they want.  

1) assure   2) attribute   3) anticipate   4) acknowledge 

 

شه که شما به راحتی است. دونستن این نکته باعث می  Anticipateمترادف   Expectواسه این سوال باید بدونید که 

ها رو هم یاد بگیرید، ممکنه سوال هم کلمات خیلی مفیدی داره. اونی گزینه های این سوال رو جواب بدید. البته بقیه

 ها سوال بشه. امسال و یا هر سال دیگه!امسال از اون

 

  

113.  You can see the original  . . . . .  of Hamlet in the museum of Shakespeare’s 

own writing.  

 1) scene   2) performance   3) coverage   4) manuscript  

 

ها ی گزینهتونید به راحتی به سوال پاسخ بدید. به بقیهمی manuscriptبا دونستن معنی کلمه سوال استاندارد و خوبیه. 

 هم توجه داشته باشید!

 

Commented [ME1]: Here! All you need to know about 
this question is which of the possible answers have this 
meaning. Which one? Great! The second one!  

Commented [ME2]: read (something), typically in a 
thorough or careful way. 

Commented [ME3]: accept or yield to a superior force 
or to the authority or will of another person. 

Commented [ME4]: to read it very quickly, just taking the 
main points 

Commented [ME5]: reconsider and alter (something) 

Commented [ME6]: Easy again, right? The answer is 3! 

Commented [ME7]: Ready 

Commented [ME8]: To tell someone that something will 
definitely happen or is definitely true so they are less 
worried 

Commented [ME9]: regard something as being 
caused by  

Commented [ME10]: expect – this is the correct answer!  

Commented [ME11]: accept or admit the existence or 
truth of 

Commented [ME12]: You have to see which of these 
nouns go with the adjective “original”. Which one? 
Excellent, “manuscript”  

Commented [ME13]: a sequence of continuous action 
in a play, film, opera, or book 

Commented [ME14]: an act of presenting a play, 
concert, or other form of entertainment 

Commented [ME15]: the area that can be covered by 
a specified volume or weight of a substance 

Commented [ME16]: a book, document, or piece of 
music written by hand rather than typed or printed. 
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114. Some students report that they get an  . . . . .  to check their smartphones for 

news updates and e-mail when they sit in class.  

1) urge    2) insight   3) outcome   4) impression  

 

هاتون رو چک نکنید!آموزها سر کالس گوشیهر چهار تا کلمه رو یاد بگیرید و شما هم مثل اون دانش  

 

 

115. You could tell by the way they behaved that they had  . . . . .  respect for each 

other.  

1) extensive   2) mutual   3) coherent   4) arbitrary  

 

خیلی در کنار هم تکرار میشن، پس بهتره این دو تا کلمه رو با هم یاد بگیرید! اگر respect و  mutual ی دو تا کلمه

یادتونه که در زمان توافق ژنو هر دو طرف در مورد  کنید،هم آدم سیاسی هستید و اخبار رو به زبان انگلیسی هم دنبال می

 .mutual respectاحترام متقابل صحبت میکردند، که میشه همون 

  ی مهمیه، حواستون بهش باشه! ی چهارم رو هم یاد بگیرید. کلمهی گزینهکلمه

 

 

116. When children enter a news school, they must  . . . . .  to the new 

surroundings, the new teacher and the new rules.  

1) adapt   2) pertain   3) allocate   4) accompany 

 

های دوم و سوم باشه. ممکنه سال بعد ازشون سوال بیاد.حواستون به کلمه  

 

 

Commented [ME17]: Get a what to check their phones? 
Insight? No! Outcome? NO NO! Impression? Definitely not! 
Urge? Oh, yes!  

Commented [ME18]: a strong desire or impulse 

Commented [ME19]: the capacity to gain an accurate 
and deep understanding of someone or something 

Commented [ME20]: the way a thing turns out; a 
consequence 

Commented [ME21]: an idea, feeling, or opinion about 
something or someone, especially one formed without 
conscious thought or on the basis of little evidence 

Commented [ME22]: What kind of respect? Extensive? 
Mutual? Coherent? Arbitrary? Mutual! Mutual Respect! 

Commented [ME23]: covering or affecting a large area 

Commented [ME24]: (of a feeling or action) 
experienced or done by each of two or more parties 
towards the other or others 

Commented [ME25]:  logical and consistent 

Commented [ME26]: based on random choice or 
personal whim, rather than any reason or system 

Commented [ME27]: all around a particular place or 
thing 

Commented [ME28]: شما باید با محیط اطراف چی بشید؟ هوم ،
 منطبق!

Commented [ME29]: make (something) suitable for a 
new use or purpose; modify. 

Commented [ME30]: be appropriate, related, or 
applicable to. 

Commented [ME31]: distribute (resources or duties) 
for a particular purpose. 

Commented [ME32]: go somewhere with (someone) 
as a companion or escort. 
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117. Students decide on a field of study based on many factors, including personal 

interest and career . . . . .   .  

1) sequence    2) register   3) interval   4) potential 

 

صحیحه. به  شاید تا االن سخت ترین سوال ووکب این یکی بوده باشه. یه کم نامتعارف و نامعموله، اما کامال استاندارد و

د خیلی د. اگه این سوال رو به راحتی جواب دادید که دیگه نبایهای اول و سوم هم توجه ویژه داشته باشیکلمات گزینه

اسخ بدید اشکال نداره، تون آسون بوده باشه! اگر هم نتونستید به این سوال پها باید واسهی سوالنگرانی داشته باشید و بقیه

تونند به این سوال جواب بدن. این یک سوال سخت بوده و اکثرا نمی  

 

 

118. If you work hard and are patient, . . . . .  you will reach you goals.  

1) randomly   2) relatively   3) eventually   4) 

alternatively  

 

یعنی   eventuallyو حاال یه سوال آسون که خیلی راحت میتونید بهش جواب بدید. تنها راهش هم اینه که بدونید کلمه 

 ی هم نیست. صورت سوال هم خیلی آسونه. ی خیلی سختچی، که کلمه

 ها، هر سال حداقل یه سوال از قیدها توی کنکور تخصصی میاد. حواستون باشه و قیدها رو خوب یاد بگیرید.بچه

 

119. The skeleton makes a  . . . . .  for the human body. This supports the body and 

protects it!  

1) coordination   2) framework   3) hierarchy   4) relevance 

 

خوره همون اولین یای که به چشم ماین سوال هم یه سوال نسبتا سخت، با کلی کلمه مناسب برای یاد گرفتنه. اولین کلمه

زینه رو وال و گکلمه توی صورت سواله. خیلی جالبه، اگر شما معنی این کلمه رو ندونید، حتی اگه معنی بقیه کلمات س

تون سخت باشه.بدونی هم شاید جواب دادن به این سوال واسه  

ی درست رو انتخاب کنید. )دوم(ی کلمات سوال و گزینه رو ببینید. و گزینهحاال همه  

Commented [ME33]: Field of study! A good combination 
of words for you to learn! 

Commented [ME34]: a particular order in which 
related things follow each other 

Commented [ME35]: an official list or record of names 
or items 

Commented [ME36]: a pause or break in activity 

Commented [ME37]: latent qualities or abilities that 
may be developed and lead to future success or 
usefulness – which is the correct answer 

Commented [ME38]: And now, an easy question. 

Commented [ME39]: Finally  

Commented [ME40]: as another option or possibility 

Commented [ME41]: What’s the meaning of skeleton, 
hmm? Go look it up if you don’t know! 

Commented [ME42]: the organization of the different 
elements of a complex body or activity so as to enable 
them to work together effectively 

Commented [ME43]: an essential supporting structure 
of a building, vehicle, or object 

Commented [ME44]: a system in which members of 
an organization or society are ranked according to 
relative status or authority 

Commented [ME45]: the quality or state of being 
closely connected or appropriate 
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120. In the experiment, she  . . . . . people to groups depending on their 

experience with usual social media.  

1) assigned   2) assisted   3) contributed  4) corresponded   

 

 دوباره یک سوال سخت. تونستید بهش جواب بدید؟ اگر که آره که خیلی خوبه، آفرین!

ها به حالت گذشته های گزینهی فعلسوال سختیه، خود من هم نیاز بود چند ثانیه به فکر بیفتم. توجه داشته باشید که همه

 ده. اوم

 معنی هستند.هم Helpو  Assistنکته: کلمه 

ی ترین گزینه رو انتخاب کنید. گزینهشون رو یاد بگیرید و سعی کنید درستها توجه کنید،  همهبه معنی تمامی گزینه

 ی یک است. ی شمارهدرست، گزینه

 

  

121. When two people disagree, they should try to  . . . . . . the issue peacefully, 

not violently.  

1) integrate   2) attain   3) survive   4) resolve 

 

شده های استفادهته کلمهتونید به جوابش برسید! البهاش رو بلد باشید توی چند ثانیه مییک سوال تقریبا آسون که اگر کلمه

یی دارند.های خوبی اند و ارزش یادگیری باالها هم کلمهتوی گزینه  

 

122. There is  . . . . . . in family structure across different countries and cultures. 

Families are not the same everywhere.  

1) innovation   2) variation   3) meditation   4) 

inclination 

 

 یمه، نه از قسمت اول که جای خالی اونجاست. معنی همهتونید بفهمید که جواب سوال کدواز قسمت دوم سوال می

نا هستید.ی سوم آشی گزینهتون با کلمهکلمات رو نوشتم. همشون واقعا ارزش یادگیری دارند، البته به احتمال زیاد همه  

Commented [ME46]: a scientific procedure 
undertaken to make a discovery, test a hypothesis, or 
demonstrate a known fact 

Commented [ME47]: What’s social media? Like 
Instagram and Facebook and Telegram. Follow us at 
@ahooralanguageteam in all of them. Hahaha! 

Commented [ME48]: designate or set (something) 
aside for a specific purpose 

Commented [ME49]: help (someone), typically by 
doing a share of the work 

Commented [ME50]: give (something, especially 
money) in order to help achieve or provide something 

Commented [ME51]: have a close similarity; match or 
agree almost exactly. 

Commented [ME52]: They should try to what? They 
should try to resolve the issue! Yes! Resolve kind of looks 
like solve, right? Easy to remember!  

Commented [ME53]: combine (one thing) with another 
to form a whole. 

Commented [ME54]: succeed in achieving (something 
that one has worked for). 

Commented [ME55]: continue to live or exist, 
especially in spite of danger or hardship. 

Commented [ME56]: settle or find a solution to (a 
problem or contentious matter). 

Commented [ME57]: This is the part you should get the 
hint from. If you read this part, you’ll know which answer is 
the correct one!  

Commented [ME58]: the action or process of 
innovating. 

Commented [ME59]: a change or slight difference in 
condition, amount, or level, typically within certain 
limits. 

Commented [ME60]: the action or practice of 
meditating. 
 

 

Commented [ME61]: a person's natural tendency or 
urge to act or feel in a particular way; a disposition. 
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123. Unless the amount of greenhouse gases in the atmosphere stops increasing, 

future generations face a(n)  . . . . . future. 

1. unaware   2) abstract   3) intense   4) dismal  

 

ونید متوجه بشید که تها غافل نشید، وگرنه نمیاز صفتها. تقریبا سوال سختیه، البته نه خیلی. یک سوال استاندارد از صفت

ی چهارمه.ی درست گزینهگزینه  

 

124. Sometimes a poor test result from your doctor is the only . . . . . you need to 

change your dietary habits.  

1) extent   2) mission   3) trigger   4) training 

 

که باید تمامی کلمات در ه. برای جواب دادن به این سوال جز این trickyها زبانسوال یه کم سخت و به قول انگلیسی

گه ی سومه که میی درست گزینهها رو بلد باشید، باید از هوش باالیی هم برخوردار باشید! گزینهورت سوال و گزینهص

تون خراب شده، این مثل ماشه )یا پرتاب کننده( باعث وقتی میرید پیش دکتر، و نتایج آزمایش نشان میده که چقدر وضعیت

تون گذاشته ای هم که واسهیک کم سخته، میدونم، اما استاندارد و درسته. تلهتون رو تغییر بدید. میشه شما عادات غذایی

 ی آخره. حواستون باشه توش نیفتید! شده گزینه

 

125. When parents teach their children how to behave they are trying to  . . . . . 

their norms and values to the next generation. 

1) devote   2) transfer   3) conform   4) perceive  

 

ها و پس موقعی که پدر و مادرها در مورد یه چیزی هی بهتون گیر میدند خیلی ناراحت نشید، اون ها فقط دارند هنجار

دن!ی دوم( میشون رو به نسل بعدی انتقال )گزینههای اجتماعیارزش  

نج تقریبا آسون بودند، هر چند نه خیلی آسون! سوال های سخت )اما استاندارد( های واژگان کنکور نود وپسوال بندی:جمع

 نکور بهتون کمک کنه. موفق باشید!هاش رو یاد بگیرید تا واسه کی لغتهم بینشون بود! امیدوارم همه

Commented [ME62]: having no knowledge of a 
situation or fact. 
 

Commented [ME63]: existing in thought or as an idea 
but not having a physical or concrete existence. 

Commented [ME64]: having or showing strong 
feelings or opinions; extremely earnest or serious. 

Commented [ME65]: pitifully or disgracefully bad. 

Commented [ME66]: Here, poor means bad. A “bad” test 
result! 

Commented [ME67]: Dietary habits…hmmm…what does 
it mean? Hmmm, google it!  

Commented [ME68]: the area covered by something. 

Commented [ME69]: an important assignment given 
to a person or group of people, typically involving 
travel abroad. 

Commented [ME70]: cause (a device) to function. 

Commented [ME71]: give all or most of one's time or 
resources to (a person or activity). 

Commented [ME72]: move from one place to another. 

Commented [ME73]: comply with rules, standards, or 
laws. 

Commented [ME74]: become aware or conscious of 
(something); come to realize or understand. 
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Part 3: Sentence Structure 

 

126.  

1) It was difficult to know how to express my refusal politely.  

2) It was difficult to know how to politely do I express my refusal. 

3) It was difficult for me how do I know to express my refusal. 

4) It was difficult for me that I know how politely I express my refusal. 

تون باال باشه سواالت نش گرامریسواالت گرامری هستند، و اگر شما دا Sentence Structureخب، سواالت بخش 

 + It + to beتر میشه. ساختار مورد سوال این تست این ساختاره: تون آسوناین بخش از سواالت بخش گرامر واسه

adjective + infinitive  های دبیرستان هم اومده. با یک نگاه به این ساختار و که ساختار تقریبا آسونیه و تو کتاب

 ی اول درسته. به همین راحتی!ی دو و سه و چهار، اونا حذف میشن و معلوم میشه که گزینههاساختار گزینه

 

127. 

1) The thief, when he saw the policeman, started running as fast as he could.  

2) The thief, that he saw the policeman, started running as fast as he could.  

3) The thief, that saw the policeman, started running so fast that he could.  

4) The thief, when saw the policeman, started running as fast as he could.  

 

 یکی گزینه ها رو بررسی کنیم و ببینیم کجاشون اشتباهه. تویی دو تا چهار یکیسوال تقریبا آسونیه! خب، بیاین از گزینه

شه که به هایی استفاده می  clauseکردن ی وصلاشتباهه. چون این کلمه واسه thatی گزینه دوم استفاده از کلمه

رسند و انگار به گوش آشنا ی سوم اصال به نظر طبیعی نمیاند. عالوه بر این، این گزینه و گزینه "محدودکننده"اصطالح 

یه   so fast that he couldاش هم اشتباهه. دوم، قسمت دومی ی سوم جز همون مشکل گزینهنیستند. گزینه

ی چهارم هم که بعد از ضمیر موصولی، . گزینهAs fast as he couldساختار کامال اشتباهه. درستش میشه همون  

 بیاد، وگرنه جمله اشتباه میشه. heباید حتما  whenتر، بعد از ضمیر فاعلی رو جا انداخته! به زبان ساده
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128. 

1) If anyone object, they must say to put their complaint in writing.  

2) If anyone objects, they must be told to put their complaint written. 

3) Should anyone object, they must say to put their complaint written.  

4) Should anyone object, they must be told to put their complaint in writing.  

ی دوم داره( که ی اول نداره، اما گزینهی اول و دوم که یه تفاوت فاحش دارند )اون اس آخر فعل، که گزینهخب، گزینه

ها جواب شون درست. این فکر بدی نیست و خیلی وقتشون اشتباه باشه و یکیباعث میشه ما فکر کنیم حتما باید یکی

ی دوم به درستی رعایت شده، و یکی از این رو بگم که اس آخر فعل توی گزینهجا هر دو تا جمله غلطن. البته میده، اما این

اشتباهه و شکل  writtenی ی دوم به خاطر کلمهدالیل اشتباه بودن گزینه اول همین نبود اس آخر فعله. گزینه

 ـه. In writingاش صحیح

بینید؟ نه از لحاظ گرامری مشکلی داره و نه از میهای سوم و چهارم. قسمت اول این دو گزینه رو حاال بریم سراغ گزینه

شد، در نتیجه جا استفاده مینباید این shouldهای ساده رو گول بزنند که کلمه  جان تا داوطلبها اینلحاظ معنایی! این

ه دیگه، این ی دوم رو انتخاب کنیم که غلط نداره و اس آخر فعل رو رعایت کرده! نهر دو تا گزینه غلطه و بریم گزینه

های شرطی به کار میره. این ساختار رو تا دیر نشده یاد بگیرید. ساختار کامال درسته )اگرچه معمول نیست( و برای جمله

ها درست جواب ی چهاره. سوال سختی بود! اگر درست جواب ندادید اشکال نداره، احتماال خیلیی صحیح هم گزینهگزینه

 ندادند!  

129.  

1) It was very good film that I went to see it twice. 

2) It was such a good film that I went to see it twice.  

3) It was so good film that I went to see twice.  

4) It was a film enough good that I went to see twice.  

ها هم بتونند بهش های بقیه رشتهینقدر آسون که احتماال بچهفرسا یه سوال آسون اومده، اخب، بعد از اون سوال طاقت

باشه! کدوم گزینه این رو رعایت  such + (a/an) + (adjective) + nounجواب بدند. فقط حواستون به ساختار 

 ی دوم!کرده؟ فقط گزینه
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130.  

1) The children’s anticipation was seen in their excited faces as they waited for 

the concert to begin.  

2) The children’s anticipation that was seen in their excited faces as they waited 

for the concert that begins.  

3) The children’s anticipation that was seen in their exciting faces as they waited 

for the concert that begins.  

4) The children’s anticipation was seen in their exciting faces as waited for the 

concert to being.  

هاشون به خاطر . این که خیلی ساده است. صورتexcitingبود، نه   excitedاول اینکه صورت های اون بچه ها

ی درست هم های سوم و چهارم. گزینهکنسرت تاثیرپذیرفته بود، پس باید از حالت مفعولی استفاده کنیم. این از گزینه

 موصولی اشتباهه؛ یه تست خوب و استاندارد. thatی از کلمه موردی بیی دوم به خاطر استفادهی اوله و گزینهگزینه
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Part 4: Language Functions 

 

A: Accounting is a career I never took an interest in.  

B: (131) . . . . .    . Mathematics was never your strength.  

131.  

1) Let’s see      2) Neither do I   

3) I didn’t recognize you.    4) I can see why 

 

 

، به جز یکی دو تاش، خیلی آسون بوده. البته این به 95سال  language functionهای قسمت به طور کلی ، سوال

ها رو به صورت ها. معنی بعضی از گزینههای بعدی هم قراره آسون باشه. خب، بریم سراغ سوالاین معنی نیست که سال

 کامنت نوشتم، دقت کنید. 

ی درسته. اولی میگه ی چهار گزینهتونید متوجه بشید که گزینهها رو دیدید، فکر کنم به راحتی میه معنی گزینهکبعد از این

وقت خوب وقت حسابداری رو به عنوان شغل دوست نداشتم. دومی هم جواب میده، معلومه، ریاضی تو هیچکه من هیچ

 نبوده! این از سوال اول این بخش. 

 

 

A: I hope (132) . . . . .   I drop the report off tomorrow at around 9:00.  

B: (133)  . . . . .    . I won’t be doing anything special.  

132.  

1) you don’t mind if     2) if you ask me  

3) you can’t miss it if    4) if you could 

 

ی سوال بعدی ی سازمان سنجش بوده. حاال دستههای موردعالقهمله سوالتوی چند سال گذشته از ج هااین دسته سوال

بهتر نشون میده. خب، توی این مکالمه، نفر اول میگه که گزارش رو فردا میخوام ساعت نه تحویل بدم، امیدوارم که . . .  . 

 اش رو نگاه کنید. ها و معنیحاال به گزینه

Commented [ME75]: .خب، بذار ببینم 
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Commented [ME77]: !نشناختمت 
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Commented [ME79]: ت مشکلی نداره اگهواسه  
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Commented [ME81]: تونی از دستش بدی اگهنمی  

Commented [ME82]: تونیاگه می  
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ه، اما   tricky ی دوم یک کمتی حذف میشوند. گزینههای دوم و چهارم که به راحهبینید که سوال تقریبا آسونیه، گزینمی

 ی اول درسته. د که گزینهشیاستفاده از هوش باالتون متوجه میبا دقت و 

 

133.  

1) Oh dear     2) Another time maybe 

3) Forget about it    4) Oh, that should be fine.  

نفر دوم اجازه میده نفر اول فردا اون گزارش رو ساعت نه بیاره یا نه. با خوندن  قراره ببینیم خالی بعدی جایخب، حاال توی 

قرار نیست کار "ی دو مشکلی با این قضیه نداره، چون میگه ی شمارهی بعد از جای خالی متوجه میشیم که گویندهجمله

 ببینید کدوم میخوره بهش. حاال گزینه ها رو بخونید،  "خاصی بکنم اون موقع!

 ی چهارم! یواش یواش که میریم جلو راحته، نه؟ حاال ببینم دسته سوال بعدی رو چیکار میکنید! برید جلو! بله، گزینه

 

 

 

 

A: Hi Rob! It’s Ted. Listen, what are you doing at the moment? 

B: Right now? (134) . . . . .   . Why?  

A: Well, do you remember last week I told you about that news gym? I’m (135) . . . 

. .  and I wondered if you’d like to come too.  

B: Yeah, great! Umm… (136)  . . . . .   , Ted, I actually went a couple of days ago. It’s 

really good.  

A: Did you? 

B. Yeah, well. I’m (137)  . . . . .  the London Marathon next month, so I’m trying to 

get fit.  
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Commented [ME86]: !هم، مشکلی نداره 
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134. 

1) Not quite      2) Nothing much 

3) It’s no big deal     4) That’s really not necessary 

 

 

 ها رو ببینید! ای؟ ببینیم دومی چی جواب میده، گزینهمیگه که خب تد، االن چیکاره Aی گوینده

 ها رو دیدید؟ معنی گزینه

برای رسیدن به گزینه صحیح دونستن انگلیسی خیلی نقشی نداره، بیشتر باید آداب معاشرت رو خوب بدونید! شوخی 

کنم، چطور مگه؟ )یعنی خب، برنامه چیه؟ من بیکارم!( ب، کار خاصی نمیتاثیر  نیست. نفر دوم میگه خکنم، اما بیمی

 ی دوم! گزینه

 

 

135.  

1) putting a lot of time into it    2) up to catching up on it 

3) about to check it out     4) coming to think of it 

 

 

م رو یادت میاد؟ بگه. نفر اولی میگه اون باشگاه که در موردش بهت گفت اش رواالن منتظریم نفر اول چی بگه؟ باید برنامه  

اه بزنیم باهم! تونید حدس بزنید؟ که نفر اول واسه این زنگ زده که به تد بگه آقا، بریم یه سر به اون باشگاش رو می)ادامه

ی درست رو پیدا کنید!(ها رو بخونید تا بتونید گزینهحاال گزینه –  

 

ی سوم! نه؟ ؟ گزینهکدوم یکی  

 

 

 

 

136. 
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1) have your way    2) to tell you the truth 

3) keep me posted    4) just to be on the safe side 

 

 

ی بعد از جای خالی( من قبال خودم رفتم دیدم باشگاه رو، میدونم چطوریه، اما حاال نفر دومی میخواد بهش بگه )ترجمه

ها، هم از لحاظ معنی و گرامری و هم از لحاظ قبل این که جمله رو بگه، ببینید کدوم یکی از گزینهن باهات میام! خب، ای

 هاشون. ها و معنیروابط اجتماعی معنی میده! خوب نگاه کنید به گزینه

 

 کدوم گزینه؟ دوم!

 

 

137.  

1) taking part it     2) looking up to 

3) keeping up with      4) comping up with 

 

 

گفت که قبال باشگاه رو دیده، اما با این حال میاد با هم برن باشگاه رو ببینن. بعد از اون،  Bخب، توی سوال قبل دیدیم که 

که تعجب نفر اول رو نشون میده. خب،  "عه؟"یا یه چیزی شبیه  "واقعا؟"جا یعنی که این ?Did youنفر اول پرسید: 

خواد واسه اش رو بگه که چرا قبال رفته باشگاه. و میگه چی؟ میگه که مییه جوری توجیه کنه و دلیل خوادحاال نفر دوم می

ها ها رو ببینیم، تا تشخیص بدیم کدومماراتن که توی لندن برگزار بشه ... واسه همین داره میره باشگاه. حاال بریم گزینه

 درستن. 

 

 اول درسته!  یمیخواد شرکت کنه توی ماراتن لندن! گزینه

 

 

 ی بعدی؟این دسته چطور بود؟ بریم سراغ دسته
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A: Where’s Bob? I’ve been trying to (138) . . . . . him, but he’s not answering his 

phone.  

B: He’s just gone out for a pizza. If you run, you might be able to (139) . . . . . . him. 

 

138.  

1) hold on to   2) come down with  3) go along with  4) get 

through to  

اش رو جواب نمیده! تقریبا واضحه که توی جای خالی پرسه باب کجاست؟ من دارم تالش میکنم که ... اما تلفناولی می

جوابا. حاال فقط باید معنی چی باید بذاریم، نه؟ تالش میکنم باهاش تماس داشته باشم، باهاش صحبت کنم و از این قبیل 

 ها.بریم سراغ گزینهها بدونیم تا بتونیم به این سوال جواب بدیم! گزینه

 ی چهارم. میشه زنگ زدن سوال آسون میشه. گزینه get throughهای اگر که بدونید یکی از معنی

 

 

139. 

1) get down to   2) face up to   3) catch up with  4) end up 

with 

 

حاال نفر دوم میگه، باب همین االن رفته بیرون واسه پیتزا، ولی اگه بدوی، ممکنه که ... . تقریبا راحت میشه حدس زد که 

استفاده کرده که یعنی همین االن، پیش پای شما.  justی میخواد بگه که اگه سریع بری بهش میرسی. قبلش هم از کلمه

 ی رسیدن. برید نگاه کنید! ها یعنحاال باید ببینیم کدوم گزینه

ی اول همین ش رو االن بگم تا یادم نرفته. خیلی از این افعال دو قسمتی )و سه قسمتی( چندتا معنی دارند، مثل گزینهنکته

 ترین معنی رو میذارم. سوال. من رایج

 کدوم گزینه؟ سوم! 

 

 

A: Mr. and Mrs. Sullivan were very friendly to their neighbors.  

B: Their children are friendly too. Friendliness (140) . . . . .   . 
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1) runs in the family     2) is down on their luck 

3) is the family’s good luck    4) keeps up with the Sullivans 

 

 تره. بریم سراغش.این بخش سختی دیگههای سوالیه و یه کم هم از سوالو سوال آخر این بخش، که تک

هاش هم ده که آره، بچهبرخورد بودن. بعد دومی جواب میهاشون خوشاولی میگه آقا و خانم سالیون با همسایه

 برخورد بودن ... داشتنی بودن، اصال خوشبرخورد و دوسخوش

 

 ها. داریم، بریم سراغ گزینهکنند حاال که یه تصویری از موضوعی که این دو نفر دارند در موردش صحبت می

 

زنند. بین ها؟ یه کم سخته نه؟ دومی و سومی رو میشه حذف کرد، چون دارند در مورد شانس حرف مینگاه کردید به گزینه

رسه، و دار و منطقی میده، اگرچه در نگاه اول به نظر معنیی چهارم معنی نمیی درست اولیه. گزینهچهارمی و اولی، گزینه

 شون جریان داره.یعنی توی خون run in the familyح اصطال

 

 امیدوارم از این قسمت کلی چیز جدید یاد گرفته باشید. بریم سراغ بعدی!
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Part 5: Cloze Test 

 

When European settlers arrived in North America at the end of the 

fifteenth century, there were approximately 10 million native people (141) . . . . .  

over 300 different languages. The first Europeans believed they had landed in 

India, (142) . . . . . the native people Indians. Indian and European cultures were 

very different, and the two groups often had problems (143) . . . . .   . Indian 

communities stretched from end of North America to (144) . . . . .   , they all had 

their own characteristics. Many were nomads who moved across the land to hunt. 

(145) . . . . . Indian communities, they had a deep respect for the natural world 

and believed (146) . . . . . care of the land, they could use it to live on and to hunt; 

they did not own land in the European way. 147) . . . . .  , the settlers built homes 

and towns, bought and sold land, and wanted to own land.  

 Relations between Indians and Europeans ranged from cooperation to 

violent (148) . . . . . .  . At first, the European settlers often depended on the 

Indians for assistance and trade. As (149) . . . . .  of settlers increased, however, 

they began to move farther into Indian (150)  . . . . . and conflicts became more 

frequent and more violent. There was death and destruction on both sides, but 

native people were usually (151) . . . . . in these struggles for control of the land.  

Many Indian communities (152) . . . . . by the actions of settlers and (153) . . 

. . . by the policies of the new American government. (154) . . . . . , the Europeans 

brought new diseases which killed many Indians. (155) . . . . . settlers came and 

wanted the rich land that the various groups of Indians, or tribes, lived on, battles 

began between the government and various tribes for this land.  

 

141.  1) spoke   2) to speak  3) they spoke   4) who 

spoke 

اولین سوال کلوز تست یه سوال گرامری و تقریبا ساده است، بحث معرف جمله موصولی. اگر در مورد این بحث چیزی 

بینید، که نیاز به یک رو می peopleد، بذارید یه کوچولو توضیح بدم. به جای خالی نگاه کنید! قبل جای خالی یادتون نمیا

ی اند،. اما فقط گزینهاستفاده کرده speakهای مختلف فعل ها از شکلی گزینهفعل داره که در موردش توضیح بده. همه

 گذشته است،  ، از شکل درستش استفاده کرده. همwho spokeچهارم،
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 English Grammar in Useاستفاده کرده. اگر توی این مبحث مشکل دارید، برید اون رو از کتاب  whoو هم از 

 ی چهارم!ی صحیح، گزینهتونید از توی کانال تلگرام ما دانلود کنید!( گزینهاف این کتاب رو میدیبخونید. )پی

 

142. 1) so they called     2) so as to call  

         3) and they were called    4) where they were called  

 

 باز هم یک سوال گرامری.

ده، اما گفته میشه رو مورد سوال قرار می Indianکه چطور به بومیان آمریکا ی ایناین جای خالی توی متن داره قضیه

ها که اوناین و نه "هندی"ها گفتن ها به اوناروپایی نیست. توی متن داریم که passiveی گول نخورید! این یک جمله

استفاده کردند، خط  callقبل از فعل  to beهای سوم و چهارم که از فعل خطاب شدند. واسه همین گزینه "هندی"

این ی اول است. ی درست گزینهی دوم فاعل نداره و واسه همین گزینههای اول و دوم هم، گزینهمیخورند. بین گزینه

است. اگه اشتباه جواب دادید غصه نخورید، ببینید که چرا اشتباه جواب دادید. تحلیل اشتباهات خیلی  زنندهسوال یه کم گول

 مهمه. 

 

143. 1) to understand each one   2) understanding each other 

 3) of understanding another one  4) of each other’s 

understanding 

 

گه از قبل یک ساختار خاص )که االن میگم( رو میشناختید، این سوال رو توی چند ثانیه میتونید جواب بدید، اگر هم که ا

 تر کنه. تر و گمراهتونه شما رو گمراههاش میدونستید، فکر کردن به این سوال و گزینهنمی

 Have (a) problem + doing something 

 به گزینه ها و ببینید کدوم درسته. جواب رو توی خط زیر بخونید.این ساختار رو تعمیم بدید 

فعل استفاده کرده.  infinitiveی اول از حالت اند و گزینهاستفاده کرده ofهای سوم و چهارم که از این از ساختار. گزینه

 ی دومه. سوال متوسط رو به مشکل. ساختار رو یاد بگیرید. ی درست گزینهگزینه

 

144.  1) the other   2) other one   3) others   4) other 
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دادم این بحث رو . یادمه موقعی که خودم کنکور میother–کنم، پرتکرار تاکید می –به به! موضوع شیرین و پرتکرار 

ن جواب شد، من خوشحال و خنداشد. هر دفعه هم که ازش سوال میقدر هم که تکرار میها یاد گرفته بود و چههمون اول

دم واسه ها. این یکی سوال رو استئنائا توضیح نمیگرفتم سر جلسهدادم و مطمئن بودم که درسته. کلی انرژی هم میمی

کنم: ما چندتا آمریکا که برید کل مبحث رو یاد بگیرید. از زیر سنگ هم که شده. )فقط یه راهنمایی خیلی کوچیک میاین

ی اش کنید؛ اما در هر صورت، خوب یاد بگیرید تا بدونید چرا گزینهید خیلی راحت گوگلتونداریم؟(  البته گوگل هست و می

 ی اوله. درست، گزینه

 

145.  1) Like all   2) Alike the   3) The similar   4) Likely as 

all 

 

طوره!( به گرامر بعد هم همین های گرامری بوده. )االن نگاه کردم تا دو تا سوالهای کلوز تست، سوالی سوالتا حاال همه

های قبل توی قسمت گرامر اهمیت بدید. حاال بریم سراغ سوال. این مبحث هم یکی از مبحث های پرتکرار کنکوره. سال

به معنای  likelyکه ی چهارم به خاطر اینکننده هم باشه. گزینهتونه گیجها میهم ازش سوال شده، که بعضی وقت

طوری ی اول اینی سوال و گزینههای دوم و سوم هم مشکل گرامری دارند. ترجمهیشه، وگزینههست، حذف م "محتمل"

تون داشته باشید تا برید کامل ی ذهنی اول درسته. این مبحث رو گوشهو گزینه "های بومیان...ی گروهمثل همه"میشه: 

 بخونیدش. 

 

146.  1) to take   2) if take   3) they took  4) that if they took 

 

. این دسته likeو یا  hopeیا  sayتونه فعل )جمله( بگیره. مثل هاییه که بعدش هم میاز جمله فعل believeفعل 

رو  believeها، انواع متفاوتی دارند که هر کدوم ساختار گرامری خودش رو داره. مثال گزینه اول قانون مربوط به فعل فعل

طلبه، ی شرطی رو میاستفاده کرده، که اشتباهه. ساختار معنایی سوال هم یک جمله infinitiveرعایت نکرده و از حالت 

اند، اما کدوم یکی اشتباهه و چرا؟ بهش ی دوم و چهارم از این ساختار استفاده کردهی سوم هم رد میشه. گزینهپس گزینه

ی چهارم از ی چهارم درسته. تازه گزینههمین دلیل گزینه ی دوم فاعل نداره، و بهی گزینهفکر کنید، خیلی راحته، نه؟ جمله

that ی چهارم. ی درست شد گزینهاستفاده کرده که خیلی به جا است.پس گزینه 
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147.  1) Unlike   2) If so    3) Whereas   4) In 

contrast 

 

پس و پیش رو به هم ربط بدند، اما کدوم خواهند که این دو تا جمله ها میی گزینهدار. همهحاال یک سوال خوب و جون

 های قبلی( از خصوصیتی قبلی )و جملهشون درک کنیم. جملهدرسته؟ بیاید اول ارتباط بین دو جمله رو با فهمیدن معنی

ها به شکل اروپایی زمین صاحب نمیشدند، و عموما یک احترام عمیقی برای بومیان آمریکا میگه و میگه که اون

شناختند، و فقط براش احترام قائل بودند. ها زمین رو به عنوان سرمایه نمین داشتن. یعنی برعکس اروپاییهاشوسرزمین

ها شهرها ساختند و خونه صاحب شدند، زمین خرید و فروش ها میگه و میگه اونی اروپاییی بعدی داره دربارهجمله

وت. یعنی ما باید توی جای خالی، بین این دو تا جمله، یک خواستند صاحب زمین بشند؛ دو طرز تفکر متفاکردند و میمی

 "مغایر بودن"ها از در مورد ها ببینیم کدومی مخالف این دو رو نشون بده، نه؟ بریم سراغ گزینهرابط پیدا کنیم که رابطه

که توی جای خالی  "ه...اگه اینطوری باش"ی دوم یعنی ی دوم. گزینهزنند که اون رو حذف کنیم. بله، فقط گزینهحرف نمی

ها رو توی جای خالی بذاریم. حاال کدوم درسته؟ ما معنی نمیده. هنوز سه تا گزینه داریم که از لحاظ معنایی میتونیم اون

تونه این سوال رو حل کنه. اون بیاید از لحاظ گرامری به این سه تا گزینه توجه کنیم. دونستن یه نکته گرامری ساده می

 inی درست ماست، ی چهارم، که گزینهما نباید ویرگول بیاریم اما گزینه whereasو  unlikeبعد از که چیه؟ این

contrast های باهوشی هستند، اما شما باید های کنکور آدمگیره. حواستون رو جمع کنید، طراحای سوالویرگول می

 تر باشید. باهوش

 

148.  1) notion   2) context   3) conflict   4) authority  

 

ها و بومیان از همکاری باهم تا باالخره، یک سوال مربوط به واژگان. ببینیم صورت سوال چی میگه. میگه روابط بین اروپایی

صورت کامنت نوشتم، ها رو بهآمیز متفاوت بود. خب، بریم سراغ گزینه ببینیم کدوم درسته. معنی گزینهبه .... خشونت

 بخونید! 

 به معنی مناقشه. مناقشه های خشونت آمیز. باشد که رستگار شوید.  conflictها معنی میده؟ یکی از گزینه کدوم

 

149.  1) a number   2) the number  3) numbers   4) number  

 

Commented [ME115]: a conception of or belief about 
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وضوع رو های مربوط به این می مبحثیک سوال تکراری از حروف معرفه. باز هم حتما حتما برید از یک کتاب معتبر همه

زننده اش باالست که توی کنکور امسال هم از این سوال بیاد. چرا که نه؟ یه مبحث خوب و گولبخونید. خیلی احتمال

مون حروف معرفه نداریم و کال این یک مبحث خارجی واسه ما ها که توی زباناست، مخصوصا واسه ما فارسی زبان

ده و این جای خالی یک اسم معرفه رو مورد حمله قرار داده. یعنی اوم of settlersمحسوب میشه. جای خالی قبل از 

 ی دوم.اومده باشه. گزینه theتوی اون جای خالی حتما باید یه اسم بیاد که قبلش 

 های زیادی داره، حتما خوب بخونیدش. باشد که موفق باشید! ها و استثناءاین مبحث قانون

 

150.  1) territory   2) perspective   3) destination   4) 

institution 

 

ها بیشتر شد، کم که تعداد اروپاییدومین و آخرین سوال واژگان این بخش کلوز تست. بریم ببینیم متن چی میگه. میگه کم

ها بومی territoryها وارد آمیزتر شد. خب اروپاییها و دعوا خشونتها شدند و مناقشهها بیشتر و بیشتر وارد .... بومیاون

 ی اول. ی درست، گزینهشدند. نه؟ گزینه

 

151.  1) loser  2) who lose  3) the losers 4) those that they lose 

 

دوباره بریم سراغ گرامر ، اما بیاید تا از معنی کمک بگیریم. میگه توی هر دو طرف جنگ تلفات و نابودی بود، اما این 

ها نگاه دست داشتن زمین بودند. هممم. شما هم دارید به گزینهها برای بهاین کشمکشبومیان بودند که عموما .... در 

ی چهارم حاله و نه گذشته. دوم هم همینطور. پس ی چهارم؟ نه، فعل گزینهنظرتون کدوم یکی درسته؟ گزینهکنید؟ بهمی

ی سوم که هم جمعه که با مونه  گزینهه. میرو ندار theی اول مفرده و بومیان جمع، تازه حرف ی اول؟ نه، گزینهگزینه

 بومیان هماهنگه و هم معرفه است، که از این لحاظ هم مشکلی نداره. سوال سختی بود، خسته نباشی پهلوان. 

 

152.  1) destroyed     2) destroying   

 3) who were destroyed   4) were destroyed  

 

اندارد. اگر این سوال رو درسته جواب داده باشید، مبحث مجهول و ساختار وصفی همم، حاال هم یک سوال سخت، اما است

 اید. اگر از این سوال سر در نیاوردید، برید این دو مبحث رو بخونید. شبه جمالت رو خوب متوجه شده

Commented [ME119]: an area of land under the 
jurisdiction of a ruler or state 

Commented [ME120]: the art of representing three-
dimensional objects on a two-dimensional surface so 
as to give the right impression of their height, width, 
depth, and position in relation to each other 

Commented [ME121]: the place to which someone or 
something is going or being sent 

Commented [ME122]: an organization founded for a 
religious, educational, professional, or social purpose 
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این جمله برای وصل کردن نداره.  whoی کامله و نیازی ی صورت سوال یک جملهخب، بریم سراغ صورت سوال. جمله

. activeیا همون مجهول بیاد، و یا  passiveنیاز به یک فعل داره، فقط همین. حاال باید ببینیم این جمله باید به حالت 

. باید به معنی جمله رجوع کنیم. میگه خیلی از passiveی چهارم، اند و گزینه activeی اول و دوم خب، گزینه

ی ها نابود کردند، یا شدند؟ همم؟ نابود شدند، نه؟ کدوم گزینه؟ درسته، گزینهروپاییهای بومی آمریکایی توسط اعمال اگروه

 چهارم. 

 

153.  1) the same as   2) later on   3) as well as   4) so on 

 

بلی ی قگم ناممکن، اما سخت. جملهخب، سوال قبلی رو فهمیدید؟ اگر نه که جواب دادن به این سوال سخت میشه. نمی

 های دولت جدید آمریکا. ها نابود شدند و . . . . . توسط سیاستها آمریکا توسط اعمال اروپاییگفت که تعداد زیادی از بومی

 ها رو بخونید...خودتون دیگه میدونید باید چیکار کنید. حاال برید معنی تمامی گزینه

 ی دوم. جواب درست کدومه؟ گزینه

 

154.  1) When they first arrived   2) At their first arriving  

 3) As soon as arrived    4) To arrive first  

 

خواد بگه، و بعد در مورد گرامر درست جمله چی می این سوال ترکیبی از گرامر و معنیه. اول باید متوجه بشیم که جمله

ها، ها شده بگه، و یکی دیگه از این ظلمیکا توسط اروپاییهایی که به بومیان آمرخواد باز هم از ظلمتصمیم بگیریم. متن می

هاشون ها عادت نداشتند، و خیلیها به این بیماریها بود. سیستم دفاعی بدن بومیهایی از اروپا بین بومیشایع شدن بیماری

ها بدون . ببینیم کدوم گزینه ها رسیدند، با خودشون بیماری آوردند و ...خواد بگه وقتی اروپاییزود مردند. حاال جمله می

ی سوم جا اول جمله غلطه. گزینهاستفاده کرده که این infinitiveتونه قرار بگیره. گزینه چهارم که از حالت مشکل می

 whenی اول هم فاعل داره و هم فعل گذشته و هم از ی اول و دوم. گزینهمونه گزینهخوره. میفاعل نداره و خط می

ی دوم بدون دلیل جمله رو از حالت نرمال خودش در که، صحیح و بدون مشکل. اما گزینهکه یعنی موقعیاستفاده کرده 

 ی اول. ی صحیح، گزینهکه معنی نمیده. گزینهآورده، جوری

 

 

Commented [ME123]:  ماننِد ، مثِل 

Commented [ME124]: بعدها 

Commented [ME125]: همچنین 

Commented [ME126]: و غیره 
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155.  1) The more    2) As more  3) Many more  

 4) As many as 

 

... مهاجرین "باید با کمک معنی بریم به جنگش و ببینیم متن چی میگه. میگه زننده آخر این کلوز تست. باز هم سوال گول

های بین کردند میخواستند، جنگها زندگی میمختلفی توی اون های بومیهای غنی رو که گروه... اومدند و سرزمین

 یم به متن. کنیم و دوباره برگردها نگاه میحاال به گزینه "های مختلف و دولت اتفاق افتاد.قبیله

میدونید کلید جواب دادن به این سوال کجاست؟ بین این دو جمله. برای پاسخ دادن به این سوال، یه کنکوری باهوش اول 

 "همانطور که"باید  settlersی مهاجرین ی بین اون دو تا جمله رو درک کنه و متوجه بشه که قبل از کلمهباید رابطه

ی ها آورده؟ گزینه دوم و چهارم. اما گزینهمعنی و ناقص میشه. حاال کدوم گزینهتا جمله بی ی بین این دوبیاد، وگرنه رابطه

 ی دوم.ی درست میشه گزینهربط داره. گزینهچهارم یه معنی دیگه و بی

اگر  ها رو جواب بدید که آفرین، خیلی خوبه،های سختی بودند. اگر تونستین به راحتی اونهای کلوز تست سوالخب، سوال

 باشید. بریم سراغ ریدینگ.  تون با توضیحات من یه چیز جدید یاد گرفتهی اشتباهاتهم نه، امیدوارم که از همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [ME127]: مهاجرین بیشتری 

Commented [ME128]: طور که مهاجرین بیشتریهمان  

Commented [ME129]: مهاجرین بسیاری بیشتری 

Commented [ME130]: به هر تعداد ممکن مهاجرینی 
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Part 6: Reading Comprehension 

 

Passage 1: 

In the 1960s, the World Health Organization (WHO) began a campaign to 
eradicate the mosquitoes that transmit the disease malaria. It was a noble goal, 
since malaria kills an estimated 3 million people each year in the world's tropical 
regions, predominantly southern Africa, WHO led an effort to spray the 
mosquitoes' habitat with a chemical pesticide -a poison used to kill insects- called 
DDT. Early results were promising, and the mosquito was eliminated from the 
edge of its native range. The effort soon faltered, however, and the eradication 
was dropped. How could tiny mosquitoes thwart the best efforts of a large group 
of well-funded scientists? 

Situations like this one have occurred dozens of times in the last several 
decades. In a common scenario, whenever a new type of pesticide is used to 
control agricultural pest, the early results are encouraging. A relatively small 
amount of the poison dusted onto a crop may kill 99% of the insects. However, 
the relatively few survivors of the first pesticides wave are insects with genes that 
somehow enable them to resist the chemical attack. The poison kills most 
members of the insect population, leaving only the resistant individuals to 
reproduce. And when they do, their offspring inherit the genes for pesticide 
resistance. In each generation, the proportion of pesticide-resistant individuals in 
the insect population increases, making subsequent sprayings less and less 
effective. 

Since the widespread use of chemical pesticides began in the 1940s, 
scientists have documented pesticide resistance in more than 500 species of 
insects. The problems such insects pose-through their impact on agriculture and 
medicine- are just some of the many ways that evolution has a direct connection 
to our daily lives. Everywhere, all the time, populations of organisms are fine 
tuning adaptions to local environments through the evolutionary process of 
natural selection. Given the dynamics of the Earth and its life, it is not surprising 
that even the kinds of organisms on the planet -the species- have changed over 
the time. 

 

Commented [ME131]: To completely get rid of 
something such a disease or a social problem 

Commented [ME132]: cause (something) to pass on 
from one person or place to another 

Commented [ME133]: estimate: roughly calculate or 
judge the value, number, quantity, or extent of 

Commented [ME134]: مناطق گزمسیری 

Commented [ME135]: mainly; for the most part 

Commented [ME136]: the natural home or 
environment of an animal, plant, or other organism 

Commented [ME137]: 1.a substance used for 
destroying insects or other organisms harmful to 
cultivated plants or to animals 

Commented [ME138]: showing signs of future 
success 

Commented [ME139]: falter: lose strength or 
momentum 

Commented [ME140]: prevent (someone) from 
accomplishing something 

Commented [ME141]: relating to agriculture 

Commented [ME142]: a destructive insect or other 
animal that attacks crops, food, livestock, etc 

Commented [ME143]: positive and giving hope for 
future success; promising 

Commented [ME144]: make 

Commented [ME145]: a person's child or children 

Commented [ME146]: the refusal to accept or comply 
with something 

Commented [ME147]: found or distributed over a 
large area or number of people 

Commented [ME148]: a marked effect or influence 

Commented [ME149]: the process by which different 
kinds of living organism are believed to have 
developed from earlier forms during the history of the 
earth 
 تکامل

Commented [ME150]: the action or process of 
adapting or being adapted 

Commented [ME151]: relating to or denoting the 
process by which different kinds of living organism are 
believed to have developed from earlier forms during 
the history of the earth 

Commented [ME152]: the process whereby 
organisms better adapted to their environment tend to ...

Commented [ME153]: a group of living organisms ...
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ها نباید از اول تا اخر متن رو بخونید و معنی ثر )و کنکوری( ریدینگدونید که برای خواندن موشاید تا االن خودتون می
ی منابع پیشنهادی کنکور هاست. توی مقالهها رو متوجه بشید. این یک اشتباه توی حل کردن ریدینگتک جملهتک

تاب کامله. بذارید های ریدینگ یه کآقای کیاساالر رو معرفی کردم که برای تست "و نترسیم از متن"منحصرا زبان کتاب 
های کنکور یک مهارته و برای زدن ریدینگتون توضیح بدم. تستها و متن بشیم، یه کم واسهکه وارد سوالقبل از این

هایی که توی این زمینه موفقیت توی کنکور شما نیاز به یادگیری این مهارت دارید. بذارید بر اساس تجربیات خودم و کتاب
ها یکی سوالاول از همه وقتی با متن مواجه میشید، نرید کل متن رو بخونید و بعد سعی کنید یکیتون کنم. خوندم، کمک

کلی کنید. حاال بذارید که بگم نگاه  "نگاه"ها نگاه کنید، متن روبروتون رو یه رو جواب بدید. بهتره قبل از این که به سوال
اگراف اول متن رو بخونید تا یه تصویر کلی از متن داشته باشید، و گاهی اوقات( پار –کلی چیه؟ اول از همه خط اول )و دوم 

طور خط آخر متن رو بخونید، تا ها و همینی پاراگرافهای اول بقیهخواد بگه. بعد از اون خطبدونید که متن کال چی می
نید و از اطالعاتی که توی متن تر بشه. حاال خود متن رو هم در چهار یا پنج دقیقه بخوتون در مورد متن واضحتصویر ذهنی
 ی ذهنی داشته باشید. هست نقشه

 ها اصوال چند دسته اند:ها. سوالبعد این که یک تصویر کلی از متن گرفتید، برید سراغ سوال

 که متن در مورد چیست؟ های کلی: مثل سوال پرسیدن در مورد هدف نویسنده، انتخاب تایتل، و یا اینیک. سوال

 کاری کرد. )سوال یک همین متن(که فالن شخص در فالن روز چهی جزئی: مثل اینهادو. سوال

 های رجوعی: فالن ضمیر به کدام اسم برمیگرده؟ یا این فعل مربوط به چه کاریه؟سه. سوال

نی پرسه که این کلمه یعکشه و میها هم میشه که طراح سوال زیر یک کلمه خط میهای واژگان: بعضی وقتچهار. سوال
 چی؟ یا با توجه به متن یعنی چی؟ 

 های ریدینگ از این چهار دسته خارج نیستند.اصوال، سوال

که متن رو یک مرور سریع کردید، و تونستید بفهمید که متن در مورد چیه و چی میخواهد بگه، برید سراغ بعد از این
وم یکی از اطالعات متن زوم کرده. برین سراغ ها. حاال ببینید طراح سوال از چه چیزی سوال پرسیده، و روی کدسوال
 نامه رو ادامه بدیم. ها تا این درسسوال
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156. According to the passage, what did WHO do in the 1960s? 

1) It introduced a new class of pesticides. 
2) It fought against a malaria epidemic in Africa. 
3) It actually made the entire Africa malaria-free. 
4) It launched a DDT-based malaria elimination program. 

 

 سوال اول جزو سواالت دسته دومه، یه سوال جزئی. 

و یه تصویر کلی از اطالعات پخش شده توی پاراگراف اول  ید،حاال که شما که خط اول پاراگراف اول رو با دقت خونده

 کاری رو انجام داد؟توی دهه شصت چه  WHOونید سریع جواب این سوال رو بدید. سوال پرسیده که سازمانتمی دارید،

In the 1960s, the World Health Organization (WHO) began a campaign to 
eradicate the mosquitoes that transmit the disease malaria. 

کن کردن و رو هم بدونید که یعنی ریشه eradicateی شما باید معنی کلمه حاال برای جواب دادن به این سوال
هایی که بیماری ماالریا رو انتقال کن کردن پشهمعنی جمله میشه که دهه شصت این سازمان یک کمپین برای ریشه

ی اول میگه که سازمان گزینهها. ی سوم( بریم سراغ گزینهدلیل اشتباه گزینه –دهند، شروع کرد. )اما لزوما موفق نبود می
ی دوم یه شدیم که کار سازمان این نبود. گزینهکش معرفی کرد، که با خوندن جمله اول متوجهیک سری جدید حشره

ی رسه، نه؟ اما صبر کنید، گزینهنظر میدرست به "این سازمان با اپیدمی ماالریا در آفریقا جنگید."است. زنندهی گولگزینه

ی پرتی به نظر گزینه ".را اجرا کرد« د د ت»برنامه ی نابود سازی ماالریا بر اساس گه ی چهار میمونده! گزینهچهار هنوز 
 خوانیم که:بعدا توی متن می ست، چون ی درست همین گزینهبینیم. گزینهجا هوش باالی طراح رو میرسه، نه؟ اینمی

with a chemical abitat hWHO led an effort to spray the mosquitoes' 
called DDT. -a poison used to kill insects-pesticide  

ی دوم به این ی دوم رو خوردید، اشکال نداره. گزینهی چهارمه. اگر که گول گزینهکه دقیقا همون حرف گزینه
طور نبود. یه سوال ید، که در اصل ایندلیل اشتباهه که به طور خاص گفته که این سازمان با اپیدمی ماالریا در آفریقا جنگ

 سخت و استاندارد. 

 

 

 

 

 

Commented [ME154]: To completely get rid of 
something such a disease or a social problem 

Commented [ME155]: cause (something) to pass on 
from one person or place to another 

Commented [ME156]: the natural home or 
environment of an animal, plant, or other organism 

Commented [ME157]: 2.a substance used for 
destroying insects or other organisms harmful to 
cultivated plants or to animals 
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157. What does the author mean by stating "the effort soon faltered" (lines 6-
7)? 

1) Efforts at malaria eradication failed. 
2) The map for malaria started to shrink. 
3) DDT saved millions of lives in Africa. 
4) Few resources were available for malaria control. 

 

های متن ببینید. اگرهم از قبل میدونستید، رو از توی کامنت falterسوال نوع چهارمه، واژگان. اول از همه معنی 

. که اگه ها( خیلی زود دچار لغزش شدها )برای کشتن حشرهیعنی تالش The effort soon falteredکه چه بهتر. 
 ی اوله. ی درست گزینهبینیم که گزینهنگاهی هم به خود متن داشته باشیم، میها نگاه کنیم، و یه نیمبه گزینه

 

158. What is the main point of paragraph 2? 

1) Pests are now resistant to virtually all pesticides used against them. 
2) Despite the strength of the pesticides, they only kill baby insects. 
3) Pests have the ability to develop resistance to pesticides. 
4) Agricultural pests are seldom affected by pesticides. 

 

راگراف رو سوال نوع یکه، یک سوال کلی. برای فهمیدن منظور کلی پاراگراف دو، اول از همه خط اول اون پا
 بخونید. 

Situations like this one have occurred dozens of times in the last several 
decades.  

خواهد در مورد شویم. یعنی میدونیم که این پاراگراف میبا خواندن این جمله متوجه حرف کلی پاراگراف دوم می
بینید که فقط ها نگاه بیندازید. میحاال به گزینهصحبت کنه. خورده در این چندین دهه گذشته های مشابه شکستژهپرو

ند )توجه داشته باشید که سوال ها یا زیادی وارد جزییات شدهی گزینهایه که در این مورد حرف زده، بقیهی سوم گزینهگزینه
 ند. پرسیده منظور اصلی پاراگراف دوم چیست( و یا کال اطالعات اشتباه داده
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159. The word "do" in paragraph 2 refers to   . . . . .      . 

1) having babies    2) passing on genes 
3) becoming pesticide-resistant  4) killing members of the insect population 
 

 به چه عملی برمیگرده؟ بریم سراغ متن. متن میگه: doسوال از نوع سومه. فعل 

The poison kills most members of the insect population, leaving only the resistant 
individuals to reproduce. And when they do, their offspring inherit the genes for 
pesticide resistance. 

 
گذارد. و وقتی این کار ل به جا میسم بیشتر اعضای جمعیت حشرات را از بین می برد و تنها تعدادی مقاوم را برای تولید مث

  .برندش را به ارث میککنند، بچه هایشان ژنهای مقاوم به حشرهرا می

ی اول تولید مثل کردن. و گزینه :Reproduceچه کاری؟ چه فعلی قبل از اون اومده؟  "کنند...و وقتی این کار رو می "
 ی اوله. رست گزینهی درسونه! گزینهایه که این معنی رو میتنها گزینه

 

 

160. Which of the following can be inferred about pesticide resistance from 
paragraph 3? 

1) It is not a natural process. 
2) It is evidence of evolution. 
3) It is an inborn quality of very few insect species. 
4) It is not affected by environmental factors. 

 

ها هستند، ، ترین نوع سوالشود از سختی فالن چه برداشتی میپرسن از پاراگراف شمارهها که میاین نوع سوال
زمان باید قدرت تفکر استنتاجی قوی هم داشته باشید که بتونید که باید دانش باالی زبانی داشته باشید، همغیر اینچون به

 500های توی حدود گه دانشمنداگراف سوم، خط اول، در مورد این میهای استنتاجی داشته باشید. پاراز توی متن برداشت
 جا:خونیم، مثل اینکش رو دیدند، و وقتی بقیه پاراگراف رو هم مینوع حشره این مقاومت در برابر حشره

Everywhere, all the time, populations of organisms are fine tuning 
adaptions to local environments through the evolutionary process of natural 
selection. 

ها مدرک و دلیل برای نظریه ی اینخواد بگه همهتونیم این برداشت رو داشته باشیم که این پاراگراف میمی
 ی دوئه. ی درست گزینهاست. گزینه "تکامل"

 

Commented [ME158]: a person's child or children 

Commented [ME159]: the refusal to accept or comply 
with something 

Commented [ME160]: the action or process of 
adapting or being adapted 

Commented [ME161]: relating to or denoting the 
process by which different kinds of living organism are 
believed to have developed from earlier forms during 
the history of the earth 

Commented [ME162]: the process whereby 
organisms better adapted to their environment tend to 
survive and produce more offspring 
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Passage 2: 

Today, with the development of computer technology, computers can capture, 
analyze, and present data on second language students’ performances during the 
learning process. As we know, such important activities as observing and checking 
students’ learning progress are very important activities to help students achieve 
their second language acquisition. When teachers attempt to assess students’ 
learning progress, they can get the essential information from a well-designed 
computer language learning programs and then offer feedback tailored to 
students’ learning needs (Taylor & Gitsaki, 2003). In addition, students can get 
various authentic reading materials either at school or from home by connecting 
to the Internet. And, those materials can be accessed 24 hours a day. In a word, 
computer technology also provides the interdisciplinary and multicultural learning 
opportunities for students to carry out their independent studies. 

For learning interaction, Warchauer (2004) indicated that the random 
access to Web pages would break the linear flow of instruction. By sending e-
mails and joining news groups, second language learners can also communicate 
with people they never met before and interact with their own classmates. Shy or 
inhibited learners can be greatly benefited through the individualized technology-
learning environment, and studious learners can also proceed at their own pace 
to achieve higher levels.  

Both cognitive theorists and humanists all pointed out that practice 
experience is a very important factor for people’s learning. Experiential theory 
educators believe that learning is about making sense of information, extracting 
meaning and relating information to everyday life and that learning is about 
understanding the world through reinterpreting knowledge (Ormrod, 1999). 
When computer technology combines with internet, it creates a channel for 
students to obtain a huge amount of human experience and guide students to 
enter the “Global Community”. In this way, students not only can extend their 
personal view, thought, and experience, but also learn to live in the real world. 

 

 

 

 

 

Commented [ME163]: an asset or object bought or 
obtained, typically by a library or museum 

Commented [ME164]: make an effort to achieve or 
complete (something difficult) 

Commented [ME165]: evaluate or estimate the 
nature, ability, or quality of 

Commented [ME166]: Designed for, fitted, and well 
cut 

Commented [ME167]: different from one another; of 
different kinds or sorts 

Commented [ME168]: of undisputed origin and not a 
copy; genuine 

Commented [ME169]: relating to more than one 
branch of knowledge 

Commented [ME170]: reciprocal action or influence 

Commented [ME171]: indicate: point out; show 

Commented [ME172]: arranged in or extending along 
a straight or nearly straight line 

Commented [ME173]: a direction or order 

Commented [ME174]: unable to act in a relaxed and 
natural way because of self-consciousness or mental 
restraint 

Commented [ME175]: benefit: receive an advantage; 
profit 

Commented [ME176]: spending a lot of time studying 
or reading 

Commented [ME177]: point out: direct someone's 
gaze or attention towards, especially by extending 
one's finger 

Commented [ME178]: combine: join or merge to form 
a single unit or substance 

Commented [ME179]: cause to cover a wider area; 
make larger 



 

33 
 

161. What is the author's main purpose in the passage? 

1) To introduce a new trend in second language instruction. 
2) To point out the reason for the widespread use of computers in ESL classes. 
3) To argue for the application of computer technology in second language 
learning. 
4) To discuss the advantages and disadvantages of computer-assisted language 
learning. 

 

های متن رو بخونید، بعد سریع کل متن رو افهای اول پاراگرکار کنید. اول خطسوال از نوع یکه. توضیح دادم که باید چی
 ها. یک نگاه بندازید، در واقع مرور کنید. متن رو که خوندید، بیاید سراغ سوال

ی چهارم هم کال پرته، در ی دوم خیلی جزئی. گزینهی اول خیلی کلی گفته، و گزینهی سومه. گزینهی درست گزینهگزینه
 با کامپیوتر صحبتی نشده.  های یادگیری ها و بدیمورد خوبی

 

162.  The phrase “tailored to” in paragraph 1 is closest in meaning to   . . . . .      . 

1) Similar to 2) useful for 3) added to 4) made for 

 

 سوال نوع چهارم، واژگان. 

When teachers attempt to assess students’ learning progress, they can get the 
essential information from a well-designed computer language learning programs 
and then offer feedback tailored to students’ learning needs. 

های کامپیوتری کارآمد ری را از برنامهتوانند اطالعات ضروآموزان را ارزیابی کنند، میکنند فرآیند یادگیری دانشها تالش میزمانی که معلم
 .آموزی ارائه بدهندیادگیری زبان دریافت کنند و بعد بازخوردی متناسب با هر دانش

جا درست اش ایناست، که استفاده "مفید برای"ی دوم به معنی گزینه  ی دوم چی؟ی چهارمه. )ممکنه بگید که گزینهی درست، گزینهگزینه
 نیست.(
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163. Which of the following is NOT mentioned in the passage as an advantage 
derived by students who use computers? 

1) They work at their own pace. 
2) They read authentic materials. 
3) They engage in communicating ideas. 
4) They build a positive rapport with their teachers. 
 

 سوال جزئی و از نوع دومه. 
ها توی متن به عنوان فایده استفاده از کامپیوتر در آموزش ذکر نشده است؟ باید وارد سوال پرسیده که کدام یک از گزینه

 جزئیات متن بشیم تا بتونیم به این سوال جواب بدیم. 
 ی اول:گزینه

…and studious learners can also proceed at their own pace to achieve higher 
levels.  

 ذکر شده. 

 ی دوم: گزینه

In addition, students can get various authentic reading materials either at school 
or from home by connecting to the Internet. 

 ذکر شده. 

 ی سوم:گزینه

By sending e-mails and joining news groups, second language learners can also 
communicate with people they never met before and interact with their own 
classmates. 

 بینید که ذکر شده.می

 ی درست این سواله. ای که درموردش حرف زده نشده، گزینهگزینه ی چهارم، تنهاو گزینه
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164. The author mentions experiential theory in paragraph 3   . . . . .      . 

1) to help students become the receivers of knowledge 
2) to support an earlier assertion 
3) as a modern learning theory 
4) as a computer-based theory 
 

ی چی تئوری تجربی رو ذکر کرده؟ این سوال هم سنده واسهپرسه که به نظر شما توی پاراگراف سوم نویطراح سوال می
 طلبه. ببینیم متن رو:مثل سوال آخر متن قبلی، غیر از تسلط از متن هوش باالیی هم می

 

Both cognitive theorists and humanists all pointed out that practice experience is 
a very important factor for people’s learning. Experiential theory educators 
believe that learning is about making sense of information, extracting meaning 
and relating information to everyday life and that learning is about understanding 
the world through reinterpreting knowledge 
 

ی رود. آموزگاران نظریهگرا اذعان دارند که تجربه، فاکتور مهمی در یادگیری به شمار میپردازان انسانازان شناختی و هم نظریهپردهم نظریه
تجربی معتقدند که یادگیری به معنی فهم مطالب، استخراج معنی و ربط دادن مطالب به زندگی روزمره است و نیز یادگیری به معنی درک جهان 

 . ی دانش استیر دوبارهاز طریق تفس
ی قبلی خودش که از نظریهتونه دلیل نویسنده برای استفاده از این نظریه باشه؟ بله درسته، برای اینها میبه نظر شما کدوم یکی از گزینه

 ی دوم. حمایت کنه. گزینه
 

165. The author has used all of the following methods of idea development in 
the passage EXCEPT   . . . . .      . 

1) citation   2) exemplification 
3) process analysis  4) cause-effect relationship 

ها برای پیشبرد نظر خودش استفاده سوال آخر، باز هم یک سوال نسبتا سخته. باید ببینیم نویسنده از کدوم یکی از روش
 بینیم نویسنده در جاهای مختلفی استفاده کرده.رو که می ی اول )نقل قول(نکرده. گزینه

For learning interaction, Warchauer (2004) indicated that the random access to 
Web pages would break the linear flow of instruction. 

 ی دوم )آوردن مثال(:گزینه

 ی درسته!گزینه ات خودش از مثال استفاده نکرده، و این گزینه،کجای متن نویسنده برای پیشبرد نظردر هیچ
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 ی سوم )تحلیل روند(:گزینه

In addition, students can get various authentic reading materials either at school 
or from home by connecting to the Internet. And, those materials can be accessed 
24 hours a day. In a word, computer technology also provides the interdisciplinary 
and multicultural learning opportunities for students to carry out their 
independent studies. 

 ی علت و معلولی(:ی چهارم )رابطهو گزینه 

When computer technology combines with internet, it creates a channel for 
students to obtain a huge amount of human experience and guide students to 
enter the “Global Community”. In this way, students not only can extend their 
personal view, thought, and experience, but also learn to live in the real world. 

 ی دومه. ی درست هم گزینهاست. گزینهی علت و معلولیی رابطهدهندهنشان in this wayتوی این دو جمله، 

 

 

 

Passage 3: 

The Elgin Marbles are statues which date back to the 5th Century BC. They were 
created in Greece and were located there until the late 18th Century but they are 
now exhibited in the British Museum, London. The statues used to be in Athens, 
but they were brought in 1799 by the Englishman Lord Elgin, who wanted to bring 
them back to Britain as part of his personal art collection. On the sea voyage back 
to England, the ship carrying them was sunk and the Marbles were temporarily 
lost. It would be an incredibly expensive operation to recover them. Elgin did so, 
and though he was a very rich man, he placed himself in enormous debt. Later on 
he had to sell the Marbles to the British Museum, where they have remained ever 
since. 

In recent times, the statues have become the subject of debate between 
Britain and Greece and, indeed, among British historians and archaeologists. The 
Greek authorities have requested the return of the Marbles on many occasions, 
the request have been refused. There are arguments on both sides. Some people 
believe that it would be foolish to return them, because of the pollution that is 

Commented [ME191]: different from one another; of 
different kinds or sorts 

Commented [ME192]: of undisputed origin and not a 
copy; genuine 

Commented [ME193]: relating to more than one 
branch of knowledge 

Commented [ME194]: combine: join or merge to form 
a single unit or substance 

Commented [ME195]: cause to cover a wider area; 
make larger 

Commented [ME196]: a carved or cast figure of a 
person or animal, especially one that is life-size or 
larger 

Commented [ME197]: to have existed for a particular 
length of time or since a particular time 

Commented [ME198]: publicly display (a work of art 
or item of interest) in an art gallery or museum or at a 
trade fair; show 

Commented [ME199]: a long journey involving travel 
by sea or in space 

Commented [ME200]: for a limited period of time; not 
permanently 

Commented [ME201]: very large in size, quantity, or 
extent 

Commented [ME202]: continue to exist, especially 
after other similar people or things have ceased to do 
so 

Commented [ME203]: indicate or show that one is 
not willing to do something 

Commented [ME204]: lacking good sense or 
judgement; unwise 

Commented [ME205]: the presence in or introduction 
into the environment of a substance which has 
harmful or poisonous effects 



 

37 
 

affecting the Parthenon and the possibility of earthquakes in Greece. Restored to 
the Parthenon, the Marbles could be exposed to damage. 

Of course, there are equally compelling arguments for their return, 
especially on the moral level. It cannot be denied that the statues are part of the 
Greek heritage. Many people also refute the argument that Athens would not be 
a safe place for them. They claim that if the statues were returned to Greece, a 
new state-of-the-art building would be constructed to house them, where they 
would be both safe and in their rightful environment. Furthermore, the British 
authorities have long used the argument that works of art should not be subject 
to ownership, but should be kept where they are accessible to most people. Yet in 
the past they have returned a number of cultural artifacts from other civilizations 
to their origins. 

 

تون در مورد متن ها رو خوندید و بعد متن رو سریع مرور کردید، تقریبا نقشه ذهنیهای اول پاراگرافکه خطبعد از این
کنیم، که از کجا به ها دریافت میرد داستان این مجسمهگونه خواهد بود که در پاراگراف اول ما جزئیات زیادی در مواین

ها و های انگلیسیی بحثهایی اتقاق افتاد در این مسیر دریایی. در پاراگراف دوم دربارهکجا انتقال پیدا کردن، و چه داستان
شویم، بیشتر از ها مین بحثشنویم، و در پاراگراف سوم وارد جزئیات ایها میداری مجسمهها در مورد مالکیت و نگهیونانی

 ها. ی ذهنی ما برای جواب دادن به سواالت، حاال برویم سراغ سوالشه نقشهها. این میدیدگاه یونانی

 

166. What does the passage mainly discuss? 

1) Controversies about a museum's possession in London 
2) Features that make the British Museum an unusual museum 
3) Reasons of the popularity of the Marbles among the British 
4) How British museums compare to Greek museums 

 

 

ربط حرف های دوم تا چهارم هر کدام در مورد یک موضوع بیی اوله، یک سوال کلی، و تقریبا آسان. گزینهسوال از دسته
هایی هایی که بر در این مجسمهی درست است. مناقشهی اول، گزینهاند؛ اما گزینهر متن حتی ذکر هم نشدهزنند که دمی

 که در لندن هستند.
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167. Which of the following statements about Lord Elgin is true, according to the 
passage? 

1) He was the founder of the British Museum. 
2) He transported the Marbles to England by sea. 
3) He stole the Marbles from a museum in Athens. 
4) He created the Marbles in Greece before the 18th century. 

 

ی دربارهها سوال نوع دوم، یک سوال جزئی. صورت سوال در مورد لرد الگین سوال پرسیده و گفته که کدوم یکی از گزینه
 او درسته. ببینیم کدوم یکی. 

The statues used to be in Athens, but they were brought in 1799 by the 
Englishman Lord Elgin, who wanted to bring them back to Britain as part of his 
personal art collection. On the sea voyage back to England, the ship carrying them 
was sunk and the Marbles were temporarily lost. It would be an incredibly 
expensive operation to recover them. Elgin did so, and though he was a very rich 
man, he placed himself in enormous debt. 

ی دوم، او ماربلز را از طریق دریا به انگلستان برد، صحیح است، که در ا گزینهبینیم که تنهها توجه کنیم. میحاال به گزینه
 متن هم همین ذکر شده است.

 

168. What does the word "so" in paragraph 1 refer to? 

1) Carrying the Marbles in an expensive ship 
2) Borrowing a large amount of money 
3) Looking for the missing statues 
4) Selling the statues 
 

It would be an incredibly expensive operation to recover them. Elgin did so, and 
though he was a very rich man, he placed himself in enormous debt. 

و عموما به فعل قبلی   است "ن کار را کردهما"به معنای  do soگرامری روبرو هستیم. نرکیب جا با یک سوال نیمهاین

ها درسته. فعل رو ببینید و تصمیم بگیرید که کدام یکی از گزینه soگرده! حاال جمله رو بخونید، فعل قبلی خودش برمی
 ی سومه.ی درست گزینههای گمشده، ارتباط دارد. گزینهی سوم، به دنبال گشتن مجسمهبا گزینه recoverقبلی 
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169. Which of the following is mentioned as an argument used by those in favor 
of the return of the Marbles? 

1) The Marbles are part of the Greek cultural inheritance. 
2) Greece has some modern buildings for preserving the Marbles. 
3) Most people believe it is satisfying to see the Marbles in a Greek museum. 
4) The British Museum has wrongfully removed many artworks from their original 
locations. 

 

ها یک استدالل به نفع برگشتن حاال یک سوال در مورد بحث این دو گروه. سوال پرسیده که که کدوم یکی از این گزینه
مون رو فراموش نکرده باشیم، جواب این سوال رو باید توی پاراگراف سوم پیدا کنیم. با پس اگه نقشه ذهنی هاست،مجسمه

 ی اول است. ی درست گزینهگزینه شویم تنهاهای اول پاراگراف سوم متوجه میخواندن خط

 

170. The passage best supports which of the following conclusions? 

1) The Greek admit that the statues are safer in the British Museum. 
2) The argument is likely to continue for some time in the future. 
3) Almost all of the items kept in the British museum belong to other cultures. 
4) The conflict between Greek and the British can easily be resolved. 
 
و حاال سوال در مورد نتایج بحث سوال پرسیده که باز هم باید توی پاراگراف سوم بگردیم دنبال جواب. و بعد از آن 

ی اول به این دلیل اشتباهه شه. گزینهها رو هم بررسی کنیم تا ببنیم کدوم یکی این نتایج توسط متن پشتیبانی میبایدگزینه

ی اول. داری میکنند، برعکس گزینهها رو توی یک موزه امن نگهها اونبودن در صورت بازگشت مجسمهگفتهها که یونانی

 که اون گزینهدیدید، احتمال این allای مثل ها کلمهس سوم یک ادعای مسخره است. توجه داشته باشید اگه گزینهگزینه

ی این دو کشور به راحتی قابل حل شدنه م گفته که این مناقشهی چهارم هسازی کرده. گزینهغلط باشه زیاده، چون کلی

 ی دومه.ی درست، گزینهدار خواهد بود. گزینهها احتماال ادامهی دوم میگه این بحثکه اشتباهه، و گزینه

 

 تر بود. امیدوارم تونسته باشید به سواالت خوب جواب داده باشید.هاش از دو متن قبل آسونمتن سوم و سوال

 

اش استفاده کرده باشید و گامی جلوتر برای کنکور تحلیل کنکور سال نود و پنج هم تموم شد. امیدوارم از تمامی نکات

دم که های کنکور کامنت بذارید. من قول میروتون برداشته باشید. اگر سوال یا پیشنهادی دارید، زیر هر کدوم پستروبه

 زود جواب بدم. موفق باشید.
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