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.، با توجه به معني مصدر بايد منفي باشدثانياً.آيد مفعول و سپس مصدر ميorder، پس از اوال3ًيگزينهپاسخ- 76

.پدر اريك به او دستور داد كه ديگر ديروقت بيرون نماند: معني

 كـه غيـر قابـل       damage، وجود اسـم     ثانياً. است suchيا  soنشانه كاربرد   that +جمله كامل ، وجود   اوال4ًيگزينهپاسخ- 77

. محدود مي كند4پاسخ را به گزينه شمارش است 

مقالـه كـه چنـدين    : ، معني جملهاوالً زيرا، در اينجا وجه مجهول داردwriteفعل  ) عبارات توصيفي : مبحث(2يگزينهپاسخ- 78

.شودنمي، مفعول اين فعل متعدي پس از آن ديدهثانياً.  در چندين مجله چاپ شده استبودشدهنوشتهسال پيش 

. بيايدwritten است بايد  در وجه مجهولwriteچون فعل 

.شودتر ميشويد تمايلتان به تغيير افكارتان كمتر مي مسنهرقدر كهشما : معني1يگزينهپاسخ- 79

اگرچه) 4در حاليكه، زماني كه) 3چون، از زماني كه) 2هر قدر كه) 1

might have ppسـاختار .جـا گذاشـته باشـي    آن را در ماشـين  شايد-.كنمكليدم را پيدا نمي-: معني1يگزينهپاسخ- 80

. احتمال انجام عملي در گذشته استينشانه

. نام داردآلودگيكند، چيزي كه هوا، رودخانه ها يا درياها را كثيف مي: معني3يگزينهپاسخ- 81

آسيب) 4آلودگي) 3سيل) 2جمعيت) 1

پـرواز فـضايي    يـا    وسيله نقليه چنين در حال بررسي امكان اين هستند كه روزي يك           محققان هم : معني2 و 1يگزينهپاسخ- 82

.ان را به فضا پرتاب كنندحامل انس

مشاهده) 4دانشمند) 3موريت، سفر فضاييأم) 2وسيله نقليه) 1

.2 در نظر بگيريم مي شود "آغاز كردن" و اگر 1 درنظر بگيريم مي شود »كردنپرتاب«سؤال را در صورت launchاگر 

. به قدرت بازاريابي داردراسخياو عقيده : معني4يگزينهپاسخ- 83

طور راسخقاطعانه، به) 4طور كارآمدبه) 3ر مالياز نظ) 2به آرامي) 1

. استورزشكاراو خيلي . خواهرش واليبال، تنيس و بسكتبال را خيلي خوب بازي مي كند: معني4يگزينهپاسخ- 84

ورزشكار) 4خالق) 3امري، واجب) 2پرانرژي) 1

.استخدام شده ام به عنوان مدير -چه نوع كاري براي آن شركت مي كني؟-1يگزينهپاسخ- 85

كردنكردن، استخدامكرايه) 2ام كردناستخد) 1

اشغال كردن) 4كار كردن) 3

 هم غلط است زيرا فعل مورد نظر ما بايد مجهول باشـد و  3گزينه .  به موارد كوتاه مدت اشاره دارد      hire اين است كه     2اشكال گزينه   

workمجهول نمي شود .

.بهتر مي كردتش را براي پذيرفته شدن در آن دانشگاه، او بايد نمرا: معني2يگزينهپاسخ- 86

بهتر كردن) 2معرفي كردن) 

ارزيابي كردن) 4محاسبه كردن، كار كردن با كامپيوتر) 3
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. هستندوابسته والدينشان هها بآن. كودكان مستقل نيستند: معني3يگزينهپاسخ- 87

)onبا (بودن وابسته) in(2با (درگيركردن ) 1

بردندر بهجان سالم) to(4با (كردن كردن، وابستهمتصل) 3

. است كه فهمش دشوار استپيچيدهاين يك مساله : معني 4يگزينهپاسخ- 88

پيچيده) 4كار آمد) 3مصنوعي) 2چهره اي) 1

. را به دقت بخوانيددستورالعمللطفا قبل از شروع به كار : معني4يگزينهپاسخ- 89

دستورالعمل) 4خدمات) 3تبليغات) 2آزمايشها) 1

.ابراز كندبرايش سخت است كه احساس ناراحتي اش را به مادرش : يمعن1يگزينهپاسخ- 90

كردنحمل) 4رهاكردن) 3ساختن) 2ابرازكردن) 1

. مي آمدfinds بايدسؤالدر صورت 

.... . نفر 600مطالعه : معني.  مي آمدresearch on/into بايد به صورت 1گزينه 3يگزينهپاسخ- 91

.... . شد كه از ايشان خواسته: ....  معني؛مجهول است2يگزينهپاسخ- 92

.»سنت« يعني 3گزينه .....هاي غذاييشان را ثبت كنند عادت... 4يگزينهپاسخ- 93

.... .طور منظم هر صبح هايي كه بهمتوجه شدند كه آن... 4يگزينهپاسخ- 94

.روحيه بهتري از ديگران داشتند: .... نيعم1يگزينهپاسخ- 95

.كنندتر فعاليت ميبه گذشته كمت امروزه مردم نسب3يگزينهپاسخ- 96

.ا گنجاندن فعاليت جسماني درون برنامه زمانيتان بهبود بخشيدتوانيد وضع سالمتتان را بشما مي2يگزينهپاسخ- 97

.طبق جمله آخر متن. استترين قسمتشدن دشوارفيزيكيگويند كه واردفعاليت مردم مي1يگزينهپاسخ- 98

4يگزينهپاسخ- 99

 دقيقـه در روز نيـاز   60از تر شما براي سالم و متناسب بودن به بيش       « اين درست است كه      ،براساس متن 2يگزينهپاسخ-100

».نداريد
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تحليل
 درك مطلبسؤال5 و clozeسؤال5 لغتسؤال10 گرامرسؤال5: سؤال25 مجموعا :بنديبودجه 

بررسي هر بخش
ت سؤاالكيفيت . است كه نسبت قابل قبولي استدانشگاهي بودهت از سال سوم و بقيه از پيشسؤاال درصد  33در بخش گرامر و لغت      

 و مفـاهيم   اسـت  بـه دانـش خـارج از كتـاب           منـد  كه نياز  85سؤالو  دارد كه دو جواب     82ال  سؤگرامر خوب و بخش لغت هم غير از         

.را با بحث واژگان در آميخته، قابل قبول است) معلوم و مجهول(گرامري 

. استسؤال مطابق استانداردهاي طرح  خوب و كالًمجموعاً clozeمتن 

 تمـامي   99سؤال غير از    عمالً. غايت نامناسب است  تي به سؤاال خوب است داراي     خودي خود مجموعاً  درعوض متن درك مطلب كه به     

ت و سـؤاال صـورت  . تـوان پاسـخ داد   با رجوع به عقل سليم و اطالعات عمـومي مـي  اي مراجعه به متن و صرفاً     ت را بدون ذره   سؤاال

). 96سؤال(دهند ها گاهي پاسخ را لو ميكه خود گزينهطورياند بهها ناشيانه طراحي شدهگزينه

 دقيقه مطالعه20باورنكردني درس زبان با روزي يبندجمع
:محتواي اين كتاب. چاپ شد»هاي زبان انگليسي كنكورگنجينه آزمون«كتاب 

 آزمون تاليفي و بقيه، كنكورهاي سراسري و آزاد         35:بندي جديد كنكور سراسري    و بودجه   آزمون مطابق استانداردها   54)1

.تن درك مطلب استها حاوي دو متمامي آزمون.سال گذشته

مطـابق كنكـور   و نهايتاً  كل كتاب  و سپس    چند درس با هم   صورت  كم به شود و كم   شروع مي  درستكها با صورت    آزمون)2
.اندطرح شده

گويد درصد شما    به شما مي    ارزيابي درصد  هايجدولكند و    آشنا مي  هاي تستي روشهاي تشريحي دقيق شما را با       پاسخ)3

.ي دارددر هر آزمون چه مفهوم

روزي يك آزمون تا كنكور: بندي درس زبانجمعترين راه براي لئادو ماه مانده به كنكور ايد)4

»دكتر شهاب اناري«


