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1/18لرنیتو 1401

دبیرمدرسه

نام و نام خانوادگی

1 It seemed to happen all of a ----------; I felt terrible and asked to be taken to hospital.

1) sudden 2) purpose

3) trouble 4) dream

کنکور سراسری زبان داخل 1395

2 We tought to continue using fossil fuels until we manage to find cleaner ---------- of energy.

1) cases 2) qualities

3) sources 4) partners

کنکور سراسری زبان داخل 1395

3 An independent country shouldn't be the consumer of foreign farm products because it is
against our ---------- .

1)  problems   2)  back grounds 

3)  emotions  4)  beliefs 

کنکور سراسری زبان داخل 1396

4 I am not fine because my brother had an accident last week and seriously ---------.

1)  injured  2) endangered

3) destroyed  4) died out

کنکور سراسری زبان داخل 1395

5 She asked all foreign nationals and tourists to ---------- the laws of their country of residence.
  

1)  dedicate   2)  prevent 

3)  contrast  4)  respect  

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

منبع: کنکور سراسری

Royanclub@رویان کالب
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6 We unfortunately now live in a society which views success ---------- with consideration to the material
things that we have.

1) terribly 2) primarily

3) physically 4) previously

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

7 The young girl is ---------- the possibility of finding a job for herself in a foreign company with a good pay.

1) suggesting 2) comparing

3) weighing 4) preparing

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

8 The president filled with embarrassment when he was made aware of the --------- that many
people in the country were living in poverty.

1) pressure 2) object

3) action 4)  fact 

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

9 Either he works reasonable hours or his ---------- suffers.

1) personality 2) emotion

3)  health  4) comfortable

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

@konkorilife
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10 --------- after we arrived in Paris, we left the hotel to begin exploring the big city.

1)  Immediately   2) Moreover

3) However 4) Actually

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

11 I am tired of you; please don't complain about things you are not ---------- to work hard to change.

1) willing 2) social

3) specific 4) responsible

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

12 The woman's ---------- to get college education is part of her struggle to better support her
children financially.

1) income 2) subject

3) process 4)  attempt  

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

13 The children were saved but the fire ---------- their home.

1) caught 2) suffered

3) destroyed 4) shook

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 
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14 As I noticed that he was about to ----------, I took him next to a wall which he could lean
against.

1)  fall down  2) lift up

3) rely on 4) pick up

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

15 I told the kids not to ---------- so much noise because I was distracted.

1) make 2) involve

3) separate 4) communicate

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

16 Scientists have expressed concern about the killing of ---------- species in parts of Africa.

1)  endangered   2) destroyed

3) protected 4) instead

کنکور سراسری هنر داخل 1396

17 One of the club members raised a question but it was not taken ---------- because everyone agreed that it
was totally irrelevant to the subject under discussion.

1) surely 2) suitably

3) seriously 4) necessarily

کنکور سراسری هنر داخل 1396

18 Whatever it was, it wasn't a spacecraft. I'm ------------- that.

1) responsible for 2) certain of

3) irrelevant to 4) specific to

کنکور سراسری هنر داخل 1395

19 Do you think the government should be responsible for taking care of the ----------? what is
the better choice?

1)   elderly  2)  childhood 

3)  quantity  4)  mental disease 

کنکور سراسری هنر داخل 1395
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20 As the girl and her brother were ---------- injured in the car accident, they were taken to hospital
immediately.

1) strongly 2) similarly

3) anxiously 4) seriously

کنکور سراسری زبان داخل 1396

21 You need to help the kid build confidence in his abilities; then he would certainly ---------- in
his schoolwork.

1) decide 2) promise

3)  improve    4) expect

کنکور سراسری زبان داخل 1396

22 If your heart is ---------- it makes thousands of ways, but if it is not, it makes thousands of excuses.

1) deep 2) active

3) flexible 4) willing

کنکور سراسری زبان داخل 1396

23 He --------- the bottle into the waves and watched it float out to sea.

1)  threw   2) raised

3) protected 4) destroyed

کنکور سراسری زبان داخل 1396

24 There are safety procedures that you have to follow when working on these electrical --------
--.

1) magnets 2) fields

3) handicrafts 4)  devices 

کنکور سراسری زبان داخل 1396

25 A: Is it cheaper to buy an apartment than a house?
B: Not ----------. There are apartments which are more expensive than many houses.

1) previously 2) necessarily

3) commonly 4) entirely

کنکور سراسری زبان داخل 1396
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26 It can't be denied that we need to devote more --------- to this problem if we ever really want
to get it out of our way.

1) symbols 2) subjects

3)  resources   4) fuels

کنکور سراسری زبان داخل 1396

27 He behaved badly in school; he did whatever he could to find a chance to   embarrass his
sister; he also behaved ---------- when they had guests and was sent to his room.

1) exactly 2) suddenly

3) carefully 4)  impolitely  

کنکور سراسری هنر داخل 1396

28 His ---------- age was 45, not 40 as he had stated on his form.

1) basic 2) actual

3) physical 4) previous

کنکور سراسری هنر داخل 1396

29 You have really made a terrible mistake; I insist that you take ---------- action to put this right.

1) deep 2) entire

3) previous 4) immediate

کنکور سراسری هنر داخل 1396

30 The Noble Prize was the first benefit of the researcher's years of scientific ----------.

1) event 2) attempt

3) respect 4) mystery

کنکور سراسری هنر داخل 1396

31 Therefore, if you desire love, try to ---------- that the only way to get love is by giving love,
that the more you give, the more you get.

1) understand 2) inform

3) arrange 4) range

کنکور سراسری هنر داخل 1396

@konkorilife
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32 The author examines each aspect of Roman society, and only then attempts to explain the -
--------- subject.

1) symbol 2) entry

3) object 4)  complicated  

کنکور سراسری هنر داخل 1396

33 The diplomat refused to answer the question asked by a journalist, saying that it was ----------.

1) extreme 2) improper

3) previous 4) individual

کنکور سراسری زبان داخل 1395

34 The new version of the vehicle, bigger in size and heavier in weight, has turned out to be popular and is
experiencing sales going beyond ----------.

1) expressions 2) expectations

3) conditions 4) comparisons

کنکور سراسری زبان داخل 1395

35 Another world war can be dangerous beyond imagination; some believe that it may even lead to the
destruction of the ---------- human life on Earth.

1) immediate 2) active

3) public 4) entire

کنکور سراسری زبان داخل 1395

36 Unable to take good financial care of his family, the man decided to work in the afternoons to ---------- his
yearly income.

1) protect 2) estimate

3) increase 4) survive

کنکور سراسری زبان داخل 1395

37 The findings of the study are frequently referred to by different scientists because they are obtained from
---------- designed experiments.

1) carefully 2) actually

3) formally 4) directly

کنکور سراسری زبان داخل 1395

@konkorilife
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38 They did not finally go on a trip because they ------------- the places to visit.

1) separated from 2) consisted of

3) disagreed about 4) relied on

کنکور سراسری هنر داخل 1395

39 Your financial problem is really serious and you need to ------------- do something about it.

1) terribly 2) smoothly

3) entirely 4) definitely

کنکور سراسری هنر داخل 1395

40 Henry Ford, who first designed Model T cars in 1908, is --------------  by many as one of the
pioneers in the area of car manufacturing because he was able to come up with many new
plans in this industry.

1) provided 2)  considered  

3) involved 4) combined

کنکور سراسری هنر داخل 1395

41 The old man is very proud of the ------------- of valuable stamps he has now available in his album.

1) presentation 2) experience

3) contrast 4) collection

کنکور سراسری هنر داخل 1395

42 After many years of trade with their neighboring country, they have -------------  decided to
stop all that.

1)  suddenly   2) deeply

3) carefully 4) carelessly

کنکور سراسری هنر داخل 1395

43 After exploring the old part of the town, the tourists would go to ------------- some of the art
galleries.

1) recognize 2) expect

3)  visit  4) protect

کنکور سراسری هنر داخل 1395
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44 When choosing a job, we should, among other things, consider the ------------.

1) variety 2) income

3) amount 4) comparison

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

45 Some people believe that if we try to ------------ our feelings openly, it can enhance our health.

1) express 2) involve

3) lower 4) state

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

46 As he felt a pain in his chest , he went to the emergency department of the nearest hospital,
afraid that he might have a heart -----------.

1) muscle 2) health

3)  imagination 4)  attack 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

47 Only after I was told to leave the office that I realized what a mistake I had made in not
taking my job  ---------.

1) suddenly 2) unimportantly

3) confusedly 4) seriously 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

48 One of the important features  that makes humans different from animals is the ----------- to
think.

1) expectations 2) production

3) ability 4) effects

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

@konkorilife
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49 The earthquake has destroyed many homes in the area; the government should ---------- do something to
help the people.

1) heavily 2) recently

3) definitely 4) extremely

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

50 ---------- the way they had behaved towards their younger brother, the boys decided to be as kind to him as
they could from that time on.

1) Interested in 2) Confused by

3) Surprised by 4) Ashamed of

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

51 When the candidate received ninety percent of the vote, the earlier ---------- that he would win the election
easily turned out to be true.

1) expectation 2) expression

3) presentation 4) comparison

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

52 In medical research, scientists try to find --------- information about the exact process of
cancer. 

1)  valuable   2)  unnecessary  

3)  emotionally    4)  addictive   

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

53 Analog computers are general-purpose ---------- which employ laws of physics for performing
mathematical operations.

1) devices 2) layers

3) vessels 4) mechanisms

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

54 Sound engineers utilize a number of techniques to ---------- the quality of the recordings.

1) improve 2) provide

3) generalize 4) emphasize

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 
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55 Because he did not have enough confidence, she never made any eye contact at any time
during the ----------.

1)  interview  2) process

3) strategy 4) conclusion

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

56 There is concern that giant pandas, which are very rare animals, will soon become ----------.

1) anxious 2) serious

3) died out 4) artificial

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

57 To ---------- your life, in times of emergency, you should take action as quickly as you can.

1) fix 2)  save  

3) make 4) hold

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

58 A number of psychologists argue that is almost impossible to understand the nature of the human mind
because it is more ---------- than previously thought.

1) complicated 2) voluntary

3) hardworking 4) emotionless

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

59 The human body consists of different type of ---------- that has own function and
responsibility.   

1) slices  2) useful   

3) cells    4) actions   

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

60 The ---------- of investing in the scientific endeavor is definitely economic progress for the
whole country.

1)  benefit  2) sort

3) situation 4) skill

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

@konkorilife
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61 In medical ----------, scientists try to find the exact process that is causing cancer. 

1)  researchs  2)  functions  

3)  objects  4)  avoids 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

62 In my country, tourists can find a(n) --------- of activities from skiing to desert touring in
different places. 

1) attempt 2) range 

3) goal  4) estimation 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

63 When Johann found out that he was beginning to annoy me, he ---------- the subject to
something less disturbing .

1)  depress 2)  changed

3)  challenge 4)  removed

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

64 Artificial flowers sometimes look so much like natural ones that you can hardly ---------- the
difference between them.

1) inform 2) forbid

3)  identify   4) function

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

65 I felt a bit ashamed that I was not able to ---------- the name of an old friend of mine when I happened to
see him in the street one day.

1) inform 2) restate

3) remember 4) forbid

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

66 The couple sitting behind us --------- us from focusing on the film.

1) omitted 2) distracted

3) separated 4)  prevented  

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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67 She ---------- believes that her husband has not done anything wrong and that he is now in prison for no
good reason.

1) emotionally 2) necessarily

3) appropriately 4) really

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

68 As the man is lazy and has no ---------- of responsibility, he does not work to make money for his family.

1) sense 2) basis

3) habit 4) amount

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

69 To produce planes, they need to have a transfer of the related technology from the more ----
---- countries.

1) international 2) foreigner

3)  developed  4) destroyed

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

70 Sometimes a higher price does not ------------ mean that the service you are buying is of high quality.

1) commonly 2) carefully

3) publicly 4) necessarily

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

71 The organisms most suited to the environment are ------------ those better able to survive.

1)  properly  2) hardly

3)  actually  4) moreover

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

72 It is exciting to do something that really ------------ a difference in your community.

1) does 2) gets

3) makes 4) acts

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 
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73 She said that she was not ------------ to answer any questions then and asked the journalists to leave quickly.

1) willing 2) aware

3) nervous 4) reasonable

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

74 Before you leave the house, make sure that the door is locked and all the windows are ------------ shut.

1) seriously 2) effectively 

3) anxiously 4) properly

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

75 Although they were not satisfied, they ---------- to help us stand against our enemy as a
gesture of friendship.

1) destroyed 2) generated

3)  agreed  4) developed

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

76 The employees are likely to complain to top managers once again unless their salary is -------
----

1) raised 2) caused

3) developed 4) restated

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

77 Nasim did not go to the cinema with her friends because she said she had seen the movie -----------

1) directly 2) before

3) briefly 4) immediately

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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78 The athletes used every opportunity available to ----------- the skills they needed to succeed in the games.

1) obey 2) launch

3) speculate 4) improve

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

79 Don't ----------- with him anymore; he is not flexible enough to change his mind once he has
made a decision.

1) discuss   2) efficient

3) mental 4) think

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

80 Iran is a four-season country and tourists can find a(n) --------- of activities from skiing to
desert touring in different parts of the country. 

1)  attempt   2)  range  

3)  goal 4)  estimation 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

81 Our estimate of the repairs required was much less than the ----------- cost.

1) economical 2) artificial

3) various 4) actual

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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82 I finally passed my driving test the fourth time I --------- it.

1) gave 2) took

3) held 4) got

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

83 The government was criticized for not doing whatever it could ---------- the floods that
turned out to be extremely destructive.

1)  prevent   2) national

3) actual 4) destroy

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

84 We can speculate all day why Edith Shipton killed her close friend, but there's no arguing
the --------- that she did so.

1) collection 2) estimation

3) suggestion 4)  fact

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

85 We are thankful to Ali because he made an --------- to help us with reserving the hotel.

1)  attempt   2) influence

3) income 4) access

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

86 The students have all studied hard; I --------- them all to perform well on the exam.

1) inform 2) restate

3) expect   4) express

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

87 If you want to make sure that you remain in good health, you should get the ---------
nutrients.

1) regions 2) secrets

3) layers 4)  proper 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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88 The manager came under heavy attack because he did not follow the standard --------- in employing new
people for the company.

1) forecast 2) process

3) confidence 4) involvement

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

89 Tired ---------- the careless employee's endless mistakes, the boss sent him to another
department.

1) of 2) for

3) with 4) about

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

90 This new type of the Digges telescopes ---------- images 11 times.

1) recognizes 2) explores

3) magnifies 4) releases

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

91 He was until very ---------- the most powerful banker in the city, but some more powerful ones have
started work.

1) immediately 2) commonly

3) formerly 4) recently

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

92 The Persian Gulf is a very important and ---------- province in Iran as it is a sea between Iran
and some Arab countries.

1)  strategic  2)  terrible 

3) destroyed 4) ancient

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

93 I would like to be invisible or read people’s ---------. I think it is really interesting.

1)  minds 2) blow

3) opposite 4) attacks

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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94 Probably her greatest ---------- is that her mother is ill and that the doctors are not able to keep her alive.

1) sense 2) prediction

3) concern 4) concentration

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

95 The story the child told us was not true; it was only the product of his ----------.

1) conclusion 2) imagination

3) comparison 4) collection

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

96 When he said he was not ---------- to answer that particular question, we switched on to other questions
quickly.

1) calm 2) exact

3) willing 4) suitable

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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دبیرمدرسه

گزینه 1 1

ترجمۀ جمله: ظاهرًا به یک باره اتفاق افتاد؛ حالم بسیار بد شد و خواستم که مرا به بیمارستان ببرند.

1) ناگهان / یک باره

2) هدف

) دردسر، زحمت

4) رویا، خواب

توضیح: به عبارت all of a sudden که معادل suddenly به معنی " ناگهان، یک باره " است دقت کنید.

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 3 2

ترجمۀ جمله: ما باید به استفاده از سوخت های فسیلی ادامه دهیم تا موفق به یافتن منابع پاک تری از انرژی شویم.

1) حاالت

2) کیفیت ها

3) منابع

4) ُشرکا

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 4 3

ترجمۀ جمله: یک کشور مستقل نباید مصرف کننده محصوالت کشاورزی خارجی باشند زیرا این برخالف باورهای ما

است. (با تغ�ر)

1) مشکالت 

2) زمینه ها 

3) احساسات 

4) باورها    

کنکور سراسری زبان داخل 1396

منبع: کنکور سراسری

Royanclub@رویان کالب
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گزینه 1 4

ترجمۀ جمله: حال من خوب نیست زیرا برادرم هفته گذشته تصادف کرده و به شدت مجروح شده است. (با تغ�ر) 

1) مجروح شده

2) به خطر افتاده

3) تخریب شده

4) منقرض شده

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 4 5

وی از همه اتباع و گردشگران خارجی خواست که به قوانین کشور محل اقامت خود احترام بگذارند. (با تغ�ر) 

1) وقف کردن 

2) جلوگیری کردن 

3) تضاد  

4) احترام گزاشتن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 2 6

متأسفانه اکنون ما در جامعه ای زندگی می کنیم که عمدتًا موفقیت را باتوجه به چیزهای مادی که داریم، در نظر

می گیرند (می سنجند).

1) به طور وحشتناکی

2) عمدتًا، اصوًال

3) به طور جسمی

4) قبًال

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 
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گزینه 3 7

آن دختر جوان دارد به امکان پیدا کردن شغلی برای خود در یک کشور خارجی با حقوق باال به دقت فکر می کند.

1) پیشنهاد کردن

2) مقایسه کردن

3) وزن کردن، اندیشیدن

4) فراهم کردن

توضیح: توجه دارید که  به معنی "وزن کردن و سنجیدن" است و عبارت

 در کتاب درسی به معنی "سبک سنگین کردن و ارزیابی کردن" به کاررفته

است.  به معنی  هم هست و در این جمله باهمین معنی به کاررفته است.

weigh
weigh something against something

weighthink carefully

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 4 8

رئیس جمهور سرشار از شرم شد وقتی این واقعیت که بسیاری از مردم کشور در فقر زندگی می کنند به او اطالع داده

شد. (با تغ�ر)  

1) فشار

2) شی

3) عمل

4) واقعیت

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 3 9

یا او (باید) ساعت کاری معقول داشته باشد (به طور معقول کار کند)، یا اینکه سالمتی اش به خطر می افتد. (با تغ�ر)

1) شخصیت

2) هیجانات 

3) سالمتی

4) راحت، آسوده

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 
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گزینه 1 10

بالفاصله بعدازاینکه به پاریس رسیدیم، هتل را ترک کردیم تا به کندوکاو در آن شهر بزرگ بپردازیم.

1) بالفاصله

2) عالوه براین

3) با این حال

4) در حقیقت

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 1 11

من از دستت خسته ام؛ لطفًا دربارۀ چیزهایی که آماده نیستی تا برای تغ�رشان سخت کار کنی، گالیه نکن.

1) مایل، مشتاق

2) اجتماعی

3) خاص، ویژه

4) مسئول، پاسخگو

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 4 12

تالش آن خانم برای کسب آموزش دانشگاهی، بخشی از تقّالی او برای حمایت مالی بیشتر از فرزندانش است. (با

تغ�ر)

1) درآمد، عایدی

2) موضوع

3) فرآیند، روند

4) تالش، کوشش

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 
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گزینه 3 13

بچه ها از آتش نجات یافتند اما آتش، خانه شان را ویران کرد.

1) گرفتن، دستگیر کردن

2) رنج بردن، بدتر شدن

3) ویران کردن، تخریب کردن

4) تکان دادن

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 1 14

وقتی متوجه شدم که او االن است که بیفتد، او را به نزدیک دیواری بردم تا بتواند به آن تکیه کند. (با تغ�ر)  

1) افتادن 

2) بلند کردن

3) تکیه دادن

4) برداشتن، بلند کردن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 1 15

به بچه ها گفتم اینقدر سر و صدا نکنید چون حواسم پرت شده بود. (با تغ�ر)  

1) درست کردن

2) درگیر کردن

3) جدا کردن

4) مراوده کردن

نکته: make a noise به معنای سروصدا ایجاد کردن است.

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 16

  ترجمۀ جمله: دانشمندان در مورد کشتن گونه های در معرض خطر در بخش هایی از افریقا اظهار نگرانی کرده اند. (با

تغ�ر)  

1) در معرض خطر 

2) نابود شده

3) حفاظت شده

4) درعوض، به جای

کنکور سراسری هنر داخل 1396
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گزینه 3 17

ترجمۀ جمله: یکی از اعضای باشگاه سؤالی مطرح کرد اما (سؤالش) جدی گرفته نشد چون همه قبول داشتند که آن

سؤال کامًال با موضوع بحث بی ارتباط است.

1) یقینًا، مطمئنًا

2) به طور مناسب

3) به طورجدی

4) لزومًا

توضیح: فعل  می تواند با  هم نشین شود و عبارت آشنای  به معنی

" چیزی را جدی گرفتن" تشکیل دهد.

takeseriouslytake something seriously

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 2 18

معنی جمله: هرچه که بود، سفینۀ فضایی نبود. من در این مورد مطمئن هستم.

توضیح: to be certain / sure of sth به چیزی اطمینان داشتن

1) مسئول

2) مطمئن

3) نا مربوط

4) خاص - ویژه

 

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 1 19

معنی جمله: به نظر شما دولت باید مسئول مراقبت از سالمندان باشد؟ انتخاب بهتر چیست (با تغ�ر) 

  1) سالمندان 

2) کودکی 

3) کیفیت 

4) بیماری ذهنی  

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 4 20

 ترجمۀ جمله: چون آن دختر و برادرش در تصادف ماشین به طورجدی آسیب دیدند، فورًا به بیمارستان برده شدند.

1) قویًا

2) به طور مشابهی

3) با نگرانی

4) به طورجدی

کنکور سراسری زبان داخل 1396

@konkorilife



7لرنیتو 1401 /27

گزینه 3 21

 ترجمۀ جمله: الزم است به کودک کمک کنید تا در توانایی هایش اعتماد ایجاد شود؛ آنگاه به طور حتم در تکالیف

مدرسه اش بهبود حاصل خواهد شد. (با تغ�ر) 

1) تصميم گرفتن

2) قول دادن

3) پیشرفت کردن / بهبود دادن

4) انتظار داشتن

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 4 22

 ترجمۀ جمله: اگر دلت مایل (راضی) باشد، هزاران راه پیدا می کنی، اما اگر (راضی) نباشد، هزاران بهانه می آوری. 

1) عمیق

2) فعال

3) انعطاف پذیر

4) مایل، مشتاق

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 1 23

 ترجمۀ جمله: او بطری را داخل موج ها پرتاب کرد و شناور شدنش را در دریا به تماشا نشست. (با تغ�ر) 

1) شناور شدن

2) بزرگ شده

3) حمایت کردن 

4) نابود کردن

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 4 24

 ترجمۀ جمله: هنگام کار با این وسایل برقی، روال های ایمنی وجود دارد که شما باید آن ها را دنبال کنید. (با تغ�ر)

1) آهنربا 

2) زمینه ها، رشته ها

3) صنایع دستی

4) وسایل 

کنکور سراسری زبان داخل 1396
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گزینه 2 25

A: آیا خرید آپارتمان از خانه ارزان تر است؟

B: نه لزومًا، آپارتمان هایی وجود دارد که خیلی گران تر از خانه هستند.

1) قبًال

2) لزومًا، ضرورتًا

3) عمومًا

4) کًال

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 3 26

 ترجمۀ جمله: نمی توان انکار کرد که الزم است ما منابع بیشتری به این مشکل اختصاص دهیم اگر واقعًا می خواهیم

آن را از سر راهمان برداریم. (با تغ�ر)

1) نمادها

2) موضوع ها

3) منابع

4) سوخت ها

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 4 27

  ترجمۀ جمله: او در مدرسه بسیار بد رفتار کرد؛ هر کاری که می توانست انجام داد تا فرصتی برای شرمنده کردن

خواهرش پیدا کند؛ او همچنین وقتی که آن ها مهمان داشتند بی ادبانه رفتار کرد و به اتاقش فرستاده شد. (با تغ�ر) 

1) دقیقًا

2) ناگهانی

3) با دقت

4) بی ادبانه

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 2 28

سن واقعی او 45 بود نه 40، آن گونه که در برگه اش ذکر کرده بود.

1) اساسی، بنیادین

2) واقعی، حقیقی

3) جسمی

4) قبلی، پیشین

کنکور سراسری هنر داخل 1396
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گزینه 4 29

 ترجمۀ جمله: شما واقعًا اشتباه بسیار بدی مرتکب شدی؛ من اصرار دارم که شما برای درست کردن آن، اقدام فوری

انجام دهی.

1) عمیق

2) کل، همه

3) قبلی

4) فوری، آنی

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 2 30

ترجمۀ جمله: جایزۀ نوبل اولین مزیت سال ها تالش علمی آن محقق بود. (با تغ�ر) 

1) رویداد، حادثه

2) تالش، کوشش

3) احترام

4) راز

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 1 31

  ترجمۀ جمله: بنابراین، اگر آرزومند عشق هستی، سعی کن بفهمی که تنها راه به دست آوردن عشق، عشق ورزیدن

است؛ اینکه هر چه بیشتر عشق بورزی، (عشق) بیشتری کسب خواهی کرد. (با تغ�ر)

1) فهمیدن، درک کردن

2) اطالع دادن

3) مرتب کردن

4) دامنه، محدوده

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 4 32

ترجمۀ جمله: نویسنده هر یک از جنبه های جامعه روم را بررسی می کند، و فقط پس ازآن سعی در توضیح موضوع

پیچیده دارد. (با تغ�ر)  

1) نماد

2) سطر، مدخل

3) شی

4) پیچیده

کنکور سراسری هنر داخل 1396
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گزینه 2 33

ترجمۀ جمله: آن مقام سیاسی از پاسخ دادن به سوالی که آن روزنامه نگار (از او) پرسید با این بیان که (سوال)

نامناسب است؛ امتناع کرد. (با تغ�ر) 

1) شدید/ بی حد

2) نامناسب 

3) قبلی

4) شخصی/ فردی

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 2 34

ترجمۀ جمله: نمونۀ جدید آن وسیلۀ نقلیه که ازنظر اندازه بزرگ تر و ازنظر وزن سنگین تر (از نمونه های پیشین) است؛

محبوبیت یافته و فراتر از انتظارات به فروش رسیده است.

1) بیان، اظهار، اصطالح

2) انتظار، توقع

3) شرط، وضعیت

4) مقایسه

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 4 35

ترجمۀ جمله: جنگ جهانی دیگر می تواند فراتر از تصور، خطرناک باشد. برخی معتقدند که این جنگ می تواند حتی به

نابودی کل حیات بشری در زمین منجر شود.

1) فوری، آنی

2) فعال، فعاالنه

3) عمومی

4) کل، تمام

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 3 36

ترجمۀ جمله: آن مرد که قادر نبود از خانواده اش حمایت مالی خوبی به عمل آورد، تصمیم گرفت عصرها کار کند تا

درآمد سالیانه اش را افزایش دهد. (با تغ�ر) 

1) محافظت کردن

2) برآورد کردن

3) افزایش دادن

4) زنده ماندن

کنکور سراسری زبان داخل 1395
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گزینه 1 37

ترجمۀ جمله: یافته های این تحقیق مکررًا توسط دانشمندان مختلف مورد ارجاع (استفاده) قرار می گیرد زیرا آن ها

حاصل آزمایش های بادقت طراحی شده هستند.

1) بادقت

2) واقعًا

3) به طور رسمی

4) مستقیما

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 3 38

معنی جمله: آن ها باالخره به مسافرت نرفتند زیرا در مورد مکان هایی که باید می دیدند، اتفاق نظر نداشتند.

1) جدا از هم بودن

2) تشکیل یافتن از

3) اتفاق نظر نداشتن در مورد چیزی

4) متکی بودن بر / اعتماد کردن بر

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 4 39

معنی جمله: مشکل مالی شما واقعًا جدی است و الزم است که شما قطعًا کاری در آن مورد انجام دهید.

1) به طور وحشتناکی

2) به نرمی

3) به طورکلی

4) قطعًا / یقینًا

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 2 40

معنی جمله: هنری فورد که اولین بار خودروهای مدل T را در سال 1908 طراحی کرد، توسط بسیاری به عنوان پیشگام

در حوزۀ تولید خودرو در نظر گرفته می شود زیرا توانست با طرح های جدید زیادی در این صنعت ورود کند. (با

تغ�ر) 

1) ارائه شده

2) در نظر گرفته شده

3) درگیر کردن

4) ترکیب شده

کنکور سراسری هنر داخل 1395
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گزینه 4 41

معنی جمله: آن مرد سالمند به  مجموعه تمبر ارزشمندی که اکنون در آلبومش موجود است بسیار می بالد.

1) ارائه / سخنرانی

2) تجربه

3) تقابل - تضاد

4) مجموعه / کلکسیون

توضیح: to be proud of sth احساس غرور کردن از / بالیدن به چیزی

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 1 42

معنی جمله: آن ها بعد از سال ها تجارت با کشور همسایۀ خود، ناگهان تصمیم گرفتند همه را متوقف کنند.

1) ناگهان 

2) عمیقا

3) با دقت

4) بی دقتی

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 3 43

معنی جمله: بعد از کندوکاو بخش قدیمی شهر، گردشگران از چند گالری هنری دیدن کردند. (با تغ�ر) 

1) تشخیص دادن

2) انتظار داشتن

3) تماشا کردن / دیدن

4) محافظت کردن

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 2 44

 
معنی جمله:   هنگام انتخاب یک شغل، بهتر است که عالوه بر چیزهای دیگر،  درآمد را هم در نظر بگیریم.

1) تنوع

2) درآمد

3) مقدار

4) مقایسه

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 45

 
معنی جمله: برخی افراد معتقدند که اگر سعی کنیم احساسات خود را آزادانه ابراز کنیم، سالمتی ما بهتر می شود.

1) ابراز کردن / بیان کردن

2) درگیر کردن / دخالت دادن

3) کم کردن / پا�ن آوردن

4) بیان کردن

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 46

معنی جمله: ازآنجاکه در قفسۀ سینه اش احساس درد می کرد، به بخش مراقبت های ویژۀ نزدیک ترین بیمارستان رفت

از ترس اینکه ممکن است دچار حملۀ  قلبی شود. (با تغ�ر)  

1) عضله

2) سالمتی

3) تصور

4) حمله

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 4 47

معنی جمله: تنها بعدازآنکه به من گفته شد اداره را ترک کنم بود که فهمیدم چه اشتباهی کرده بودم که کارم را جدی

نگرفتم. (با تغ�ر) 

1) ناگهان

2) بی اهمیت

3) گیج 

4) جدی

توضیح:   به عبارات make a mistake یعنی (اشتباه کردن) و take sth seriously به معنی (چیزی را جدی گرفتن)،

دقت کنید.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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گزینه 3 48

معنی جمله: یکی از مهم ترین ویژگی هایی که انسان ها را از حیوانات متمایز می سازد، قابلیت فکر کردن است. (با

تغ�ر) 

1) انتظارات

2) تولید

3) قابلیت / توانایی

4) تأثیرات

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 49

زمین لرزه بسیاری از خانه های آن منطقه را ویران کرد؛ دولت قطعًا باید کاری برای کمک به مردم انجام دهد.

1) شدیدًا

2) اخیرًا

3) قطعًا، حتمًا

4) به شدت

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 50

شرمنده از نحوۀ رفتارشان با برادر کوچک تر، پسرها تصمیم گرفتند که از آن به بعد تا آنجا که می توانند با او مهربان

باشند.

1) عالقه مند به

2) سردرگم از

3) متعجب از

4) شرمنده از

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 51

وقتی آن نامزد انتخابات نود درصد آراء را کسب کرد، انتظار اولیه مبنی بر پیروزی آسان او درست از آب درآمد.  

1) انتظار، توقع

2) بیان، اظهار

3) ارائه، نمایش

4) مقایسه

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 52

در تحقیقات پزشکی، دانشمندان سعی می کنند اطالعات ارزشمندی درباره روند دقیق سرطان پیدا کنند. (با تغ�ر)

1) ارزشمند 

2) غیرضروری 

3) احساسی 

4) اعتیادآور  

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 53

رایانه های آنالوگ، دستگاه های چندمنظوره هستند که برای انجام عملیات ریاضی، قوانین فیزیک را به خدمت

می گیرند.

1) دستگاه ها

2) الیه ها

3) رگ ها، کشتی ها

4) سازوکارها

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 54

مهندسان زبده، از روش هایی استفاده می کنند تا کیفیت ضبط را افزایش دهند. (با تغ�ر)  

1) افزایش دادن، باال بردن

2) فراهم کردن

3) تعمیم دادن، ُکلیت بخشیدن

4) تأکید کردن

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 55

به دلیل اینکه او از اعتماد کافی برخوردار نبود، هرگز در هیچ زمانی از مصاحبه ارتباط چشمی برقرار نکرد. (با تغ�ر)  

1) مصاحبه 

2) روند، فرآیند

3) استرتژی

4) نتیجه گیری

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 56

این نگرانی وجود دارد که پانداهای غول پیکر که حیوانات بسیار کمیابی هستند، به زودی منقرض خواهند شد. (با

تغ�ر) 

1) نگران، مضطرب

2) جدی

3) منقرض

4) مصنوعی

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 2 57

برای نجات زندگی تان در موارد اضطراری بهتر است تاآنجاکه ممکن است سریعًا اقدام کنید. (با تغ�ر)  

1) تنظیم کردن

2) نجات دادن

3) ساختن

4) نگه داشتن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 1 58

تعدادی از روانشناسان معتقدند که فهم ماهیت ذهن انسان تقریبًا غیرممکن است زیرا ذهن انسان ازآنچه که قبًال

تصور می شد پیچیده تر است. (با تغ�ر) 

1) پیچیده

2) داوطلبانه

3) سخت کوش

4) بی احساس

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 3 59

بدن انسان از سلول های مختلفی تشکیل شده است که عملکرد و مسئولیت خاص خود را دارند. (با تغ�ر)

1) برش ها 

2) مفید 

3) سلول ها

4) اقدامات  

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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گزینه 1 60

مزیت سرمایه گذاری در تالش (های) علمی قطعًا (موجب) پیشرفت اقتصادی برای کل کشور می شود. (با تغ�ر) 

1) مزیت 

2) نوع

3) موقعیت، وضعیت

4) مهارت

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 1 61

در تحقیقات پزشکی، دانشمندان سعی می کنند روند دقیق ایجاد سرطان را پیدا کنند. (با تغ�ر)

1) پژوهش ها،تحقیقات  

2) توابع

3) اشیاء

4) اجتناب کردن 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 2 62

در کشور من، گردشگران می توانند فعالیت های مختلفی را از اسکی گرفته تا کویرگردی در مکان های مختلف پیدا

کنند. (با تغ�ر)  

1) تالش

2) دامنه، طیف

3) هدف

4) برآورد، تخمین

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 2 63

 وقتی یوهان فهمید که دارد مرا می رنجاند، موضوع (سخن) را به چیزی که کمتر آزار دهنده باشد، تغ�ر داد. (با

تغ�ر)  

1) افسرده کردن 

2) تغ�ر دادن

3) چالش

4) حذف شده

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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گزینه 3 64

گل های مصنوعی گاهی اوقات بسیار شبیه گل های طبیعی هستند که به سختی می توانید تفاوت آن ها را تشخیص

دهید. (با تغ�ر)  

1) به اطالع رساندن

2) منع کردن

3) شناسایی کردن، تشخیص دادن

4)  تابع

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 3 65

کمی احساس شرمندگی کردم که نتوانستم نام یکی از دوستان قدیمی ام را به خاطر بیاورم زمانی که روزی به طور

اتفاقی او را در خیابان دیدم. (با تغ�ر)  

1) اطالع دادن

2) بیان مجدد کردن

3) به خاطر آوردن

4) ممنوع کردن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 4 66

  زن و شوهری که پشت سر ما نشسته بودند مانع تمرکز ما بر روی فیلم شدند. (با تغ�ر) 

1) حذف شده

2) پریشان

3) جدا از هم

4) مانع

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 4 67

او به راستی معتقد است که همسرش اصًال کار اشتباهی انجام نداده و اکنون بدون هیچ دلیل موجهی در زندان است.

(با تغ�ر)

1) به طور عاطفی

2) ضرورتًا

3) به طور مناسب

4) به راستی

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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گزینه 1 68

چون آن مرد تنبل است و هیچ حس مسئولیت پذیری ندارد، برای امرارمعاش خانواده اش کار نمی کند.

1) حس

2) مبنا، پایه

3) عادت

4) مقدار، میزان

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 3 69

 
معنی جمله:   برای تولید هواپیما، آن ها باید که انتقال فن آوری های مرتبط را از کشورهای توسعه یافته تر، محقق کنند.

(با تغ�ر)

1) بین المللی

2) خارجی

3) توسعه یافته

4) مخروب، نابود

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 70

معنی جمله: گاهی اوقات قیمت باالتر ضرورتًا به این معنا نیست که خدماتی را که ما خریداری می کنیم، دارای

کیفیت باالیی است.

1) مشترکًا - عمومًا

2) با دقت

3) به طور عمومی - آشکارا

4) ضرورتًا / الزامًا

توضیح:   واژۀ necessary (الزم / ضروری) از کلمه های آشنا و عمومی زبان است ولی شکل قیدی آن یعنی

necessarily در کتاب های درسی نیامده است.

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 71

معنی جمله:   موجودات زنده ای که با محیط زیست، سازگاری بهتری داشته باشند در حقیقت آن هایی هستند که

توانایی زنده ماندن دارند. (با تغ�ر) 

1) به درستی

2) به سختی

3) در حقیقت

4) به عالوه

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 72

 
معنی جمله: انجام کاری که واقعًا تفاوتی در جامعۀ شما ایجاد کند  ، هیجان انگیز است.

توضیح:   عبارت make a difference به معنای ( تفاوت ایجاد کردن) است.

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 73

 
معنی جمله: او گفت که مایل نیست در آن لحظه به هیچ سؤالی جواب دهد و از روزنامه نگاران خواست که فورًا (آنجا

را) ترک کنند.

1) مایل / مشتاق

2) آگاه / به هوش

3) عصبی / مضطرب

4) منطقی / معقول

عبارت be willing to به معنای مایل بودن است.

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 74

 
معنی جمله: قبل از اینکه منزل را ترک کنید، اطمینان یابید که درب قفل است و تمام پنجره ها به درستی بسته

 شده اند. (با تغ�ر) 

1) به طورجدی

2) به طور مؤثر

3) با عصبانیت

4) به درستی

انسانی داخل 1395 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 75

معنی جمله:   اگرچه آن ها راضی نبودند، (اما) قبول کردند که به عنوان نشانۀ دوستی به ما کمک کنند تا در برابر

دشمنمان بایستیم. (با تغ�ر) 

1) خراب کردن

2) تولید کردن 

3) موافقت کردن

4) توسعه دادن

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 76

معنی جمله: کارمندان احتماًال قرار است یک بار دیگر به مدیران ارشد شکایت کنند مگر آن که حقوقشان افزایش یابد.

1) افزایش یافتن

2) سبب شدن

3) توسعه یافتن

4) بازگو کردن

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 77

معنی جمله: نسیم با دوستانش به سینما نرفت چون گفت که قبًال آن فیلم را دیده است. (با تغ�ر) 

1) مستقیمًا

2) قبًال

3) به طور خالصه

4) فورًا

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 78

معنی جمله: ورزشکاران از هر فرصت موجود برای بهتر کردن مهارت های الزم جهت موفقیت در مسابقات، استفاده

کردند. (با تغ�ر) 

1) اطاعت کردن

2) پرتاب کردن / شروع کردن

3) گمانه زنی کردن

4) بهتر کردن / ارتقا دادن

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 79

معنی جمله: دیگر با او بحث نکن؛ او به قدر کافی انعطاف پذیر نیست که وقتی تصمیمش را گرفته، نظرش را تغ�ر

دهد. (با تغ�ر) 

1) بحث

2) مؤثر / کارآمد

3) ذهنی

4) فکر کردن

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 80

معنی جمله: ایران کشوری چهارفصل است و گردشگران می توانند طیف وسیعی از فعالیت ها را از اسکی گرفته تا

کویرگردی در مناطق مختلف کشور پیدا کنند. (با تغ�ر) 

1) تالش / کوشش

2) طیف 

3) هدف

4) تخمین / برآورد

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 81

معنی جمله: برآورد ما از تعمیرات الزم، بسیار کم تر از هزینۀ واقعی   بود.

1) مقرون به صرفه

2) مصنوعی

3) متنوع

4) واقعی

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 82

معنی جمله: سرانجام توانستم بعد از چهار بار امتحان دادن در آزمون رانندگی، از پِس آن برآیم.

1) دادن

2) گرفتن / برداشتن

3) نگه داشتن / برگزار کردن

4) گرفتن / به دست آوردن

take a test /an (دادن)، عبارت give (گرفتن) و take توضیح:   توجه داشته باشید که برخالف معنی فارسی کلمۀ

exam یعنی (امتحان دادن) و give a test / an exam یعنی (امتحان گرفتن)!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 1 83

معنی جمله: دولت برای انجام ندادن هر آنچه در توان داشت، برای جلوگیری از سیل که ویرانگر بود، موردانتقاد قرار

گرفت. (با تغ�ر) 

1) جلوگیری کردن

2) ملی

3) واقعی

4) نابود کردن 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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گزینه 4 84

معنی جمله: ما می توانیم تمام روز گمانه زنی کنیم که چرا ادیث شیپِتن دوست صمیمی اش را کشت؛ اما در این

واقعیت که او چنین کاری را کرد، هیچ بحثی وجود ندارد. (با تغ�ر) 

1) مجموعه

2) برآورد

3) پیشنهاد

4) واقعیت

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 1 85

معنی جمله: ما از علی سپاسگزاریم زیرا وی تالش   کرد در رزرو کردن هتل به ما کمک کند. (با تغ�ر) 

1) تالش / کوشش

2) نفوذ/ تأثیر

3) درآمد

4) دسترسی

توضیح:   عبارت make an attempt / effort یعنی (تالش کردن)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 3 86

معنی جمله: دانش آموزان  همگی سخت درس خواندند؛ من انتظار دارم که همۀ آن ها در امتحان به خوبی عمل کنند.

(با تغ�ر) 

1) اطالع دادن

2) بازگو کردن

3) انتظار داشتن

4) بیان کردن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 4 87

معنی جمله:   اگر می خواهید به حفظ سالمتتان اطمینان حاصل کنید، بهتر است مواد مغذی مناسب دریافت کنید. (با

تغ�ر) 

1) مناطق

2) سابق

3) جلوگیری

4) مناسب

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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گزینه 2 88

معنی جمله: مدیر شدیدًا موردحمله قرار گرفت زیرا وی از روند استاندارد (معیار) در استخدام افراد جدید برای شرکت،

پیروی نکرد. (با تغ�ر) 

1) پیش بینی

2) روند / روّیه

3) اعتماد / اطمینان

4) دخالت / درگیری

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 1 89

) به کار می رود. در این جمله be t) (خسته شدن از ired of) (خسته) به طور کامِل آن به شکِل (tired) توضیح: صفت

بنا به ضرورت از (be) آن صرف نظر شده اما حرف اضافۀ (tired) همواره (of) است و به سادگی سایر گزینه ها حذف

می شوند.

ترجمه: رئیس که از اشتباهات تمام نشدنی آن کارمند بی دقت خسته شده بود، او را به بخش دیگری فرستاد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 3 90

معنی جمله: این نوع جدید از تلسکوِپ دیگز، تصاویر را 11 برابر بزرگ نمایی می کند.

1) تشخیص دادن

2) کاوش کردن

3) درشت نمایی کردن

4) آزاد کردن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 4 91

معنی جمله:   او تا همین اواخر قدرتمندترین بانکدار این شهر بود اما چند بانکداِر قدرتمندتر دیگر، شروع به کارکرده اند.

1) فورًا

2) عمومًا

3) سابقًا

4) اخیرًا

توضیح:   توجه داشته باشید که کلمۀ until در این جمله فقط می تواند با recently، آورده شود.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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گزینه 1 92

معنی جمله: خلیج فارس یک محل بسیار مهم و استراتژیک در ایران است زیرا دریایی بین ایران و برخی کشورهای

عربی است. (با تغ�ر) 

1) استراتژیک

2) ترسناک

3) مخروب

4) باستانی

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 1 93

معنی جمله: دوست دارم نامرئی باشم یا ذهن مردم را بخوانم. به نظر من واقعًا جالب است. (با تغ�ر) 

1) ذهن

2) دمیدن

3) اضداد

4) حمالت

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 3 94

معنی جمله: احتماًال بزرگ ترین نگرانی اش آن است که مادرش مریض است و اینکه پزشکان قادر به زنده نگه داشتنش

نیستند.

1) حس

2) پیش بینی

3) نگرانی / دل مشغولی

4) تمرکز

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 2 95

معنی جمله: داستانی که آن کودک برای ما تعریف کرد، درست نبود؛ آن صرفًا محصوِل تخیلش بود.

1) نتیجه

2) تخیل / تصور

3) مقایسه

4) مجموعه

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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گزینه 3 96

معنی جمله: وقتی او گفت که مایل نیست که به آن سؤال خاص پاسخ گوید، ما فورًا به سؤاالت دیگر پرداختیم.

1) آرام

2) دقیق

3) مایل / مشتاق

4) مناسب

عبارت be willing to به معنای مایل بودن است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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دبیرمدرسه

نام و نام خانوادگی

1 The road system was so ---------- that we had to stop several times to find out if we were driving in the right
direction.

1) harmful 2) invisible

3) traditional 4) complicated

کنکور سراسری هنر داخل 1398

2 An important function of the World Health Organization is to improve the living ---------- of the sick and
the poor of the world.

1) issues 2) patterns

3) occasions 4) conditions

کنکور سراسری هنر داخل 1398

3 The role of the police is not to break the rules but make people ---------- them.

1) risk 2) obey

3) achieve 4) inform

کنکور سراسری هنر داخل 1398

4 Eating correctly and exercising every day are both needed to help boost ---------- in people, young and old
alike.

1) resources 2) principles

3) wellness 4) diversity

کنکور سراسری هنر داخل 1398

5 All the newcomers are ---------- to follow all the rules and regulations of the education office.

1) designed 2) required

3) operated 4) promised

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

منبع: کنکور سراسری

Royanclub@رویان کالب
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6 Parents often forget how important it is to talk to a child, and I think that lack of communication
between these two ---------- makes understanding more difficult.

1) customs 2) diversities

3) combinations 4) generations

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

7 With all his energy ---------- already, the jogger was not able to take one more step ahead and so sat down
to rest.

1) turned off 2) passed away

3) used up 4) given up

کنکور سراسری زبان داخل 1398

8 He was absolutely ---------, as he was speaking in a language with which I was anything but
familiar.

1) proud 2) skillful

3) monolingual 4) incomprehensible

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

9 I --------- what I would be doing now in this strange country without your kind help.

1) suppose 2) wonder

3) prefer 4) hate

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

10 The old man down the street always --------- to himself. I just realized I don't even know his
name.

1) keeps 2) cares

3) gives up 4) gets away

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 
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11 The financial performance of the business is fully ---------- to improve. That is why everyone in the
company is so hopeful.

1) realized 2) followed

3) expected 4) explored

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

12 Although Tom had changed his voice while talking to me on the phone, I, nevertheless, recognized him
very ----------.

1) commonly 2) quickly

3) regularly 4) previously

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

13 Use the Internet to research the price, ----------, style, and durability of two item that are for sale.

1) manner 2) matter

3) quality 4) trade

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

14 ---------, I have no idea where I would like to spend vacation this summer.

1) I am honest 2) Be honest

3) To be honest 4) Honest I am

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

15 My grandparents have been together for over 50 years and they still ---------!

1) take care 2) get along

3) keep on 4) spare no pain

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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16 The education offered beyond high school, especially at a college or university, is
technically known as --------- education.

1) higher 2) creative

3) advanced 4) intermediate

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

17 Though called an 'eater of time, I would go so far as to state that TV is a necessary source of information
as well as ----------.

1) exploration 2) expression

3) entertainment 4) involvement

کنکور سراسری هنر داخل 1398

18 I am sorry to say that our predictions turned out to be hopelessly out of line with the ---------- results
which we arrived at after conducting careful studies.

1) entire 2) actual

3) probable 4) developmental

کنکور سراسری هنر داخل 1398

19 How can doctors decide whether someone is ---------- ill if they do not have the time to examine them?

1) anxiously 2) seriously

3) naturally 4) necessarily

کنکور سراسری هنر داخل 1398

20 Training is provided, so no previous experience is ---------- for the job.

1) enhanced 2) designed

3) received 4) required

کنکور سراسری هنر داخل 1398

21 If you ---------- your pet animal on biscuits, it's not surprising he's so fat.

1) feed 2) offer

3) lean 4) concentrate

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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22 After the meeting was over, he felt ---------- when he remembered how rudely he had talked even to his
very close friends.

1) responsible 2) contrasting

3) ashamed 4) extreme

کنکور سراسری زبان داخل 1398

23 The fact that something is cheap doesn't ---------- mean it's of low quality.

1) previously 2) necessarily

3) terribly 4) nearly

کنکور سراسری زبان داخل 1398

24 In academic writing, you need to support every generalization you make by means of ---------- examples.

1) developmental 2) interchangeable

3) flexible 4) specific

کنکور سراسری زبان داخل 1398

25 Behavioral scientists say that it is essential that a baby be given loving ---------- .

1) effect 2) posture

3) function 4) attention

کنکور سراسری زبان داخل 1398

26 Television is ----------- to family relations simply because it takes up so much time and leaves
people no time for personal communication.

1) available 2) irrelevant

3)  harmful  4)  confusing 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

27 If you don't do your ----------- with the slides, our presentation will never be finished on time.

1) part 2) link

3) issue 4) occasion

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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28 Considering the farmers' few ----------- and poor equipment, many people believe that they would not be
able to handle their problems, but the farmers are ready to do their best to prove those people wrong.

1) climates 2) patterns

3) nutrients 4) resources

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

29 Under the ----------- conditions many children are going hungry; hence, such conditions must
be changed.

1) including 2) predicting

3) existing 4) comparing

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

30 I have the greatest ----------- for his ideas, although I don't agree with them.

1) respect 2) sense

3) stance 4) permission

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

31 A: We've got my boss, his boss, the assistant manager, an advisor, and the head of IT all
involved in this project, and it's turning into a complete failure!
B: Well,----------, after all!

1) birds of a feather fly together 2) practice makes perfect

3) two heads are better than one 4) too many cooks spoil the broth

کنکور سراسری زبان داخل 1398

32 The war was very depressing but gave to the community a greater ---------- of togetherness.

1) sense 2) device

3) factor 4) notice

کنکور سراسری زبان داخل 1398

33 Based on the belief that our worldview is influenced by the language we speak, it is often concluded that
language is like a pair of eyeglasses through which we "see" the world in a/an ---------- way.

1) decorative 2) intermediate

3) particular 4) monolingual

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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34 Can you two just ---------- your differences for now and get this done together, please?

1) put aside 2) keep on

3) call back 4) get away

کنکور سراسری زبان داخل 1398

35 The man wrote a book based on the events he had recorded in a/an ---------- that he kept during the war
between his country Japan and China.

1) loss 2) diary

3) mission 4) imagination

کنکور سراسری زبان داخل 1398

36 Michael Mann, a/an ---------- professor of atmospheric science, has been invited to give a speech about the
dangerous effects of global warming.

1) offered 2) donated

3) identified 4) distinguished

کنکور سراسری زبان داخل 1398

37 The electricity they ---------- is not enough to meet their country's needs.

1) achieve 2) collect

3) require 4) generate

کنکور سراسری زبان داخل 1398

38 Many people around the world regard Nelson Mandela as a very wise man and --------- him very much.

1) offer 2) remind

3) dedicate 4) respect

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

39 With all his unhealthy habits taken into consideration, it's a --------- he's lived this long.

1) wonder 2) worry

3) treasure 4) document

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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40 One group was --------- the explanation, but the other group asked for much more explanation.

1) ready for 2) absorbed in

3) uncertain of 4) satisfied with

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

41 Hasan's mother died when he was two and he was actually --------- by his father alone.

1) brought up 2) depended on

3) kept to himself 4) watched out

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

42 Body movement is a / an --------- of communication; it is in fact the unspoken element of communication.

1) origin 2) result

3) means 4) synonym

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

43 This business company needs a --------- secretary-a secretary who can speak Arabic besides her own native
language.

1) familiar 2) bilingual

3) intermediate 4) hardworking

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

44 The car had to be --------- because it was old and no longer in working condition.

1) converted 2) replaced

3) expanded 4) prevented

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

45 We didn't win this time, but we never become hopeless and live to --------- another day.

1) fight 2) rise

3) lose 4) defend

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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46 Mary: This watch is for your birthday, Pam.
Pam: Thank you, but this watch looks cheap, so I don't know if I'm going to wear it. Pam'
mother: ---------.

1) The early bird catches the worm

2) Actions speak louder than words

3) Don't look a gift horse in the mouth

4) Don't count your chickens before they hatch

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

47 Having been a nurse a few years ago was a --------- for Victoria as a mother; it actually allowed her to take
better care of her baby.

1) demand 2) function

3) blessing 4) souvenir

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

48 Whenever I want to read an English story, I first --------- the meaning of new words in a dictionary and
only then begin reading the story.

1) stand for 2) check in

3) pass away 4) look up

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

49 The photos Paul takes are almost always the same and boring, but his new collection of photos are ---------
exciting and attractive.

1) unexpectedly 2) suddenly

3) invisibly 4) willingly

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 
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50 In my opinion, anyone with --------- values would do everything possible to avoid war.

1) brave 2) moral

3) favorite 4) hospitable

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

51 Stress can cause a variety of physical --------- ranging from headaches to stomach ulcers.

1) combinations 2) disorders

3) patients 4) notices

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

52 The police are asked to take immediate action to --------- further road accidents.

1) save 2) defend

3) prevent 4) surround

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

53 We have two people called Paul James working here, so it's a bit ----------!

1) crowded 2) popular

3) incomprehensible 4) confusing

کنکور سراسری هنر داخل 1398

54 If they know the cause of the problem, they might be able to ---------- how to prevent it from happening
again.

1) keep on 2) give up

3) turn around 4) figure out

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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55 You may not believe it, but thousands of years ago, that the Earth was round was a ---------- held belief in
Europe.

1) directly 2) widely

3) suddenly 4) surprisingly

کنکور سراسری هنر داخل 1398

56 There was a large ---------- on the wall saying "No Parking".

1) plan 2) space

3) notice 4) abbreviation

کنکور سراسری هنر داخل 1398

57 Police tried to control the large group of supporters ---------- the famous artist.

1) seeking 2) absorbing

3) surrounding 4) identifying

کنکور سراسری هنر داخل 1398

58 A person can gain ---------- fast by adding 500 calories to a daily diet, eating 180 grams of protein each day,
and consuming high quality carbohydrates.

1) size 2) weight

3) illness 4) blood pressure

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

59 A proper diet, a balanced life style, practicing sports and avoiding ---------- can help us live a healthy and
long life.

1) fuels 2) chemicals

3) pleasures 4) addictions

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

60 Now that their business is good enough, they plan to ---------- their store by adding another room.

1) replace 2) expand

3) provide 4) found

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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61 A: Dr. Gharib was a dedicated physician who was very friendly and helpful to poor
families.
B: ----------! I didn't know such a great man.

1) It's a pity 2) Well done

3) I hope not 4) Not surprisingly

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

62 I can't believe you ---------- all of my shampoo and just left the empty bottle in the shower!

1) died out 2) used up

3) gave up 4) put aside

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

63 If you just ---------- the great number of people who are leaving our town in search for a job somewhere
else, you may rightly conclude that our town has no future.

1) consider 2) suggest

3) suppose 4) expect

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

64 It is no surprise that Neil didn't learn much in that course; he actually didn't attend classes as ---------- as he
should have.

1) really 2) necessarily

3) emotionally 4) regularly

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

65 Julie always says she'll donate to the school, and she never does, so I doubt she will this year. ---------, after
all.

1) Actions speak louder than words

2) Cut your coat according to your cloth

3) God helps those who help themselves

4) Don't count your chickens before they hatch

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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66 A: How would you --------- Tim?
B: He said he'd have on a red shirt, didn't he?

1) recognize 2) remind

3) discover 4) expect

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

67 I am more on the side of people who --------- health above money; I believe health and happiness have a
direct relationship.

1) hang 2) leave

3) value 4) identify

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

68 Jane was not that good at learning languages, so I was surprised to learn she could --------- speak three
foreign languages very fluently.

1) widely 2) actually

3) hopefully 4) necessarily

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

69 We cancelled our camping trip because the weatherman said the --------- of heavy rain was very high.

1) variety 2) strength

3) beginning 4) likelihood

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

70 Ever since I moved, none of my old friends have gotten in touch with me. It's --------- with them, evidently.

1) easy come, easy go 2) all the same

3) out of sight, out of mind 4) birds of a feather flock together

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

71 We do not always remember that it is a great --------- when everyone in our family feels all right. We should
appreciate this.

1) amazement 2) identity

3) heritage 4) blessing

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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72 They are hoping to --------- their current training workshop into a large educational center.

1) convert 2) magnify

3) reflect 4) receive

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

73 Nowadays people depend --------- on TV; in fact, they are ever more influenced by whatever they see
there.

1) suddenly 2) quietly

3) increasingly 4) hopefully

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

74 Tom's parents are fully --------- the academic progress he is making at college these days.

1) available to 2) satisfied with

3) enjoyable to 4) skillful in

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

75 The supply of the goods is lower than the --------- existing for it; that is why the prices are so high.

1) bill 2) cost

3) demand 4) discount

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

76 All that we children can do is --------- the mistakes of our parents; after all, no human being is perfect.

1) respect 2) forgive

3) suppose 4) exchange

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

77 Although it took a lot of time and energy to raise the money needed to rebuild the school, in the end
everyone agreed that it had been a valuable ----------.

1) feature 2) guidance

3) quality 4) attempt

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 
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78 Some animal and plant species have already disappeared from the face of the Earth; now
scientists believe that a greater and quicker ---------- of many animals and plants is on the way
due to climate change.

1) emergency 2) forecast

3) dying out 4) inaction

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

79 He ---------- the bottle into the waves and watched it disappear out to sea.

1)  threw   2) fixed

3) stick 4) changed

کنکور سراسری هنر داخل 1397

80 Astronomers know that the ---------- Pluto and Triton have nearly the same size, mass, and
density.

1) plains 2) forests

3)  planets  4) plans

کنکور سراسری هنر داخل 1397

81 Who do you think should be responsible for taking care of the ----------, their family or the
government?   

1)  elderly   2)  childhood  

3)  quantity   4)  mental disease 

کنکور سراسری هنر داخل 1397

82 The changes may result in a greater reduction in employee numbers than we had
previously ---------- .

1) choosed 2) protected

3)  expected  4) forgeted

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 
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83 One feature of a car that people often care about is what color it is, but I think people
should worry more about its ----------.

1) clue 2) safety 

3) future 4) variety

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

84 The legs of ants are very ---------, which help ants run very quickly.

1) endangeros 2)  valuable 

3)  strong  4) communicative

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

85 Who do you think should be responsible for taking care of the ----------, their family or the
government? 

1)  elderly   2)  childhood  

3)  quantity   4)  mental disease   

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

86 According to a well-known proverb, ---------- makes the heart grow fonder.    

1)  absence  2)  feather  

3)  disability   4)  condition 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

87 They feel very ---------- of being students of that distinguished university professor.  

1)  busy  2)  helpful  

3)  proud  4)  generous 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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88 I have a few favorite restaurants that I tend to go back to, but I'm always open to new -------
---.  

1)  international  2)  intonations  

3)  preparations   4) suggestions

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

89 If you enjoy being able to access picture books online, you may want to choose a favorite
site and ---------- accordingly. 

1)  donate  2)  express 

3)  differ  4)  lessen   

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

90 A system of accepted beliefs which control behavior, especially such a system based on
morals is called ---------- . 

1)  strategy   2)  ethic 

3)  worth   4)  honesty   

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

91 They haven't seen each other for a long time, but he still speaks ---------- of his old friend. 

1)   terribly  2)  lovingly 

3)  naturally   4)  Mentally   

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

92 According to a well-known proverb, ---------- makes the heart grow fonder.   

1) absence   2)  feather 

3)  disability  4)  condition    

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 
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93 We were ---------- home from the conference when we got into a car accident causing us to walk home.

1) nearly 2) terribly

3) possibly 4) anxiously

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

94 I told John not to ---------- by stating that all Chinese car companies produce low quality cars just because
he had a bad experience with one of them.

1) accept 2) discuss

3) generalize 4) emphasize

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

95 There have been ---------- calls for the president to change his stance on the tax issue.

1) forgived 2) translated

3) published 4)  repeated 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

96 Scientists are now worried about the giant hole ---------- discovered in the ozone layer above
the North Pole.

1)  recently   2) nearly

3) suddenly 4) carefully

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 
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97 I don't ---------- having spoken about it to her before, but she says she is sure that we discussed it just last
week.

1) suggest 2) prefer

3) remember 4) predict

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

98 The philosopher once said that our real happiness does not lie in the hunger for money or
fame; it can, ----------, be only found nowhere but in living in peace.

1)   in fact  2) although

3) in contrast 4) in mind

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

99 Out of my entire time in high school, one day in particular ---------- in my mind the day of the big biology
test.

1) digs 2) sticks

3) arises 4) rings

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

100 In wintertime the town becomes crowded because many people from the ---------- villages come there to
work.

1) attaching 2) advertising

3) connecting 4) surrounding

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

101 Unless you make sure that your body receives all the ---------- it needs, I don't think you will begin to feel
healthy.

1) profits 2) nutrients

3) features 4) clues

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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102 She was ---------- good at covering emotions she didn't want to show, but he read them all and threw them
back in her face.

1) carefully 2) seriously

3) normally 4) wisely

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

103 Because of my illness I am sure that my doctor would ---------- me to eat sugar for at least a couple of
weeks.

1) remove 2) refuse

3) ignore 4) forbid

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

104 Jamie has been in a constant state of pain ever since he was ---------- in a car accident.

1) protected 2)   injured

3) destroyed 4) endangered

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

105 Humans are born with 300 bones in their body; however, when a person reaches adulthood they only
have 206 bones. This occurs because many of them ---------- together to make a single bone.

1) join 2) carry

3) cause 4) involve

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

106 It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday, today is the hope, but also can become
tomorrow's ---------- .

1) prize 2) case

3) reality 4) matter

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

107 The researchers would explore several other areas where the Inkley nation used to live to ---
------- more information about them.

1) guess 2) spread

3) respect 4)  collect  

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397
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108 Not to be able to overcome his foot injury to be able to play on his team in next month's
important game is the footballer's ---------- concern.

1) team 2) main

3) suggestion 4) group

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

109 Port Aransas is a city in which the people's income is entirely dependent on tourism. That is why they
do whatever ---------- to make the city attractive for them.

1) exact 2) immediate

3) necessary 4) economical

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

110 Here in Paris, as well as just about everywhere these days, it's possible to pay for ---------- everything with
a credit card or a phone.

1) similarly 2) efficiently

3) softly 4) nearly

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

111 The mother asked the teacher to kindly keep her ---------- her child's progress at school.

1) informed of 2) interested in

3) careful about 4) friendly towards

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

112 Stars' lifetimes vary from a few million years to billions of years, ---------- how fast a star uses up its nuclear
fuel.

1) depending on 2) picking up

3) consisting of 4) surviving on

کنکور سراسری هنر داخل 1397

113 Poor posture when you are young can ---------- to a lot of joint pain when you are older.

1) arrange 2) think

3)  lead   4) consider

کنکور سراسری هنر داخل 1397
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114 My wife told me to change my clothes because she thought I was not ---------- dressed for the party.

1) seriously 2) personally

3) commonly 4) appropriately

کنکور سراسری هنر داخل 1397

115 Thinking that they would all punish her in one way or another, Miriam  feared to tell her
family what ---------- she had made.

1) famous 2)  mistake  

3) certain 4) prize

کنکور سراسری هنر داخل 1397

116 The government has promised to take ---------- action to find a way out of the air pollution problem in the
city. They know there is no time left to waste.

1) urban 2) anxious

3) contrasting 4) immediate

کنکور سراسری هنر داخل 1397

117 The police officer told the wrongdoer to try to be as ---------- as possible when answering the questions.

1) actual 2) honest

3) public 4) entire

کنکور سراسری زبان داخل 1397

118 They tried to ---------- themselves against the enemy with all their might. 

1)  publish  2)  pump 

3)  defend  4)  carry  

کنکور سراسری زبان داخل 1397

119 When you are travelling you have to put all your ---------- things in the hotel safe.     

1)  uncountable  2)  holy 

3)  valuable  4)  popular  

کنکور سراسری زبان داخل 1397
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120 We'd expected a few ----------, but everything's gone very smoothly.

1)  problems  2) symbols

3) clues 4) beliefs

کنکور سراسری زبان داخل 1397

121 The children played a game at the birthday party where they had to follow some ---------- to find little
presents for each guest.

1) legends 2) scenes

3) gestures 4) clues

کنکور سراسری زبان داخل 1397

122 Richard Bach wrote that what links your true family is not one of blood, but of ---------- and joy in each
other's life.

1) pattern 2) presentation

3) respect 4) expression

کنکور سراسری زبان داخل 1397

123 We enter into conversations, of course, ready to listen to others, but we also have the ---------- of being
heard and considered.

1) addition 2) connection

3) expectation 4) exploration

کنکور سراسری زبان داخل 1397

@konkorilife



1/34لرنیتو 1401

دبیرمدرسه

گزینه 4 1

ترجمۀ جمله:

سامانۀ (به کار رفته در) جاده آن قدر پیچیده بود که ما مجبور شدیم چندین بار متوقف شویم تا بفهمیم که آیا داریم

در مسیر درست رانندگی می کنیم (یا نه).

1) مضر

2) نامرئی

3) سنتی

4) پیچیده

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 4 2

ترجمۀ جمله: نقش مهم سازمان بهداشت جهانی بهبود شرایط زندگی مردم بیمار و فقیر دنیاست.

1) مسائل

2) الگوها

3) رویدادها

4) شرایط

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 3

ترجمۀ جمله:

نقش پلیس نقض کردن قوانین نیست؛ بلکه وادار کردن مردم به اطاعت از آن هاست.

1) خطر کردن

2) اطاعت کردن

3) دست یافتن

4) اطالع دادن

کنکور سراسری هنر داخل 1398

منبع: کنکور سراسری

Royanclub@رویان کالب

@konkorilife
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گزینه 3 4

ترجمۀ جمله:

تغذیۀ مناسب و ورزش روزانه دو چیز الزم برای افزایش سالمتی در افراد - چه پیر چه جوان است.

1) منابع

2) اصول

3) سالمتی

4) تنوع

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 5

ترجمۀ جمله: همۀ تازه  واردها نیازمند این هستند که از همۀ قوانین و مقررات دفتر آموزش و پرورش پیروی کنند.

1) طراحی کردن

2) نیاز داشتن

۳) عمل کردن، به  کار انداختن

4) قول دادن

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 6

ترجمۀ جمله:

والدین اغلب اهمیت صحبت کردن با یک کودک را فراموش می کنند، و من فکر می کنم این کمبود ارتباط بین این دو

نسل درک متقابل را دشوارتر می کند.

1) رسوم

2) تنوع

3) ترکیبات

4) نسل ها

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 7

ترجمۀ جمله:

دونده باتوجه به اینکه تمام انرژی اش را قبًال مصرف کرده بود قادر نبود حتی یک قدِم دیگر به جلو بردارد و بنابراین

نشست که استراحت کند.

1) خاموش کردن

2) از دنیا رفتن

3) مصرف کردن

4) دست کشیدن

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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گزینه 4 8

ترجمۀ جمله:

او کامًال غیرقابل فهم بود، چون داشت به زبانی صحبت می کرد که من اصًال با آن آشنایی نداشتم.

1) مغرور، مفتخر

2) ماهر

3) تک زبانه

4) غیرقابل فهم

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 2 9

ترجمۀ جمله: نمی دانم (متعجبم) که بدون کمک مهربانانه شما اکنون در این کشور عجیب چه می کردم.

1) گمان کردن

2) از خود پرسیدن، ندانستن

3) ترجیح دادن

4) متنفر بودن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 10

ترجمۀ جمله:

پیرمرد پا�ِن خیابان همیشه در خودش فرو می رود. من تازه فهمیدم که حتی اسمش را نیز نمی دانم.

توضیح: عبارت keep to oneself به معنی "گوشه نشینی اختیار کردن، از دیگران دوری کردن" را به خاطر بسپارید.

ترجمۀ گزینه ها:

1) نگاه داشتن

2) اهمیت دادن

3) تسلیم شدن

4) دور شدن

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 
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گزینه 3 11

ترجمۀ جمله: انتظار می  رفت که عملکرد مالی آن تجارت رو به بهبود باشد، به همین دلیل است که همه در شرکت

امیدوار هستند.

1) فهمیدن

2) دنبال کردن

3) انتظار داشتن

4) کشف کردن

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

گزینه 2 12

ترجمۀ جمله: اگر چه تام صدایش را تغ�ر داده بود زمانی که تلفنی با من صحبت می  کرد، با این وجود من فورًا او را

شناختم.

1) عمومًا

2) سریعًا

3) به  طور منظم

4) سابقًا

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

گزینه 3 13

ترجمۀ جمله: از اینترنت برای تحقیق دربارۀ قیمت، کیفیت، سبک و دوام دو چیز برای فروش استفاده کنید.

1) منش، اخالق

2) ماده، موضوع

3) کیفیت

4) تجارت

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 
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گزینه 3 14

ترجمۀ جمله:

صادقانه بگویم، من هیچ نظری در این باره ندارم که این تابستان، تعطیالت را در کجا (بگذرانم).

نکته: عبارت To be honest به معنی "صادقانه چیزی را بیان کردن" است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 2 15

ترجمۀ جمله:

پدربزرگ و مادربزرگ من، بیش از پنجاه سال باهم بوده اند (زندگی کرده اند) و هنوز هم باهم کنار می آیند.

1) مراقبت کردن

2) باهم کنار آمدن

3) ادامه دادن

4) از هیچ تالشی دریغ نکردن

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 16

ترجمۀ جمله:

آموزش ارائه شده فراتر از دبیرستان مخصوصًا در دانشکده و دانشگاه به صورت تخصصی آموزشی عالی شناخته

می شود.

1) عالی

2) خالقانه

3) پیشرفته

4) متوسط

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 3 17

ترجمۀ جمله: با این که تلویزیون را "خورۀ زمان" می نامند، من می گویم که آن منبع الزم برای اطالعات و نیز سرگرمی

است.

1) کاوش

2) بیان، اظهار

3) سرگرمی، تفریح

4) درگیری، دخالت

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 2 18

ترجمۀ جمله: متأسفم که بگویم پیش بینی های ما به طور ناامیدکننده ای باتوجه به نتایج واقعی که ما بعد از انجام

مطالعات دقیق به دست آوردیم، غلط از آب درآمد.

1) کامل، کل

2) حقیقی، واقعی

3) محتمل

4) تکاملی

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 19

ترجمۀ جمله: پزشکان چگونه می توانند تصمیم بگیرند که آیا فردی شدیدًا بیمار است (یا نه) اگر آن ها وقت کافی برای

معاینۀ آن ها نداشته باشند؟

1) با نگرانی

2) به طور جدی، شدیدًا

3) به طور طبیعی

4) لزومًا

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 4 20

ترجمۀ جمله: آموزش فراهم است، بنابراین (داشتِن) تجربۀ قبلی برای این شغل یک ضرورت نیست.

1) افزایش دادن

2) طراحی کردن

3) دریافت کردن

4) ضرورت داشتن

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 21

ترجمۀ جمله: اگر شما به حیوان خانگی خود بیسکوئیت به عنوان غذا می دهید، تعجبی ندارد که آن اینقدر چاق باشد.

1) غذا دادن

2) پیشنهاد کردن

3) تکیه دادن

4) تمرکز کردن

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 3 22

ترجمۀ جمله: پس از پایان یافتن جلسه، وقتی به خاطر آورد که حتی با دوستان نزدیکش چقدر بی ادبانه صحبت کرده

بود، شرمنده شد.

1) مسئول

2) متضاد

3) شرمنده

4) شدید، افراطی

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 2 23

ترجمۀ جمله: اینکه چیزی ارزان قیمت باشد الزامًا به این معنا نیست که آن چیز کم کیفیت است.

1) سابقًا

2) الزامًا

3) به شکلی بد، شدیدًا

4) تقریبًا

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 24

ترجمۀ جمله: در نگارش آکادمیک، الزم است که از هر نکتۀ کلی که بیان می کنید، با بهره گیری از مثال های مشخص

دفاع کنید.

1) گسترش محور

2) قابل جایگزینی

3) منعطف

4) مشخص

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 25

ترجمۀ جمله: دانشمندان عرصۀ رفتارشناسی می گویند که ضروری است که به یک کودک توجه سرشار از محبت داده

شود.

1) تأثیر

2) ژست، حالت

3) کاربری، کارکرد

4) توجه

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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گزینه 3 26

ترجمه جمله: تلویزیون برای روابط خانوادگی مضر است چرا که وقت بسیار زیادی می برد و هیچ فرصتی برای

ارتباطات شخصی باقی نمی گذارد.

1) در دسترس

2) نامرتبط

3) مضر

4) گیج کننده

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 27

ترجمه جمله: اگر سهمت را با اسالیدها انجام ندهی، ارائه ما هرگز به موقع تمام نخواهد شد.

1) سهم، بخش

2) ارتباط

3) مسئله

4) موقعیت

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 28

ترجمه جمله: باتوجه به منابع اندک و تجهیزات ضعیف کشاورزان بسیاری از افراد بر این باورند که کشاورزان قادر به

رفع مشکالتشان نیستند بلکه آماده اند که تالش کنند برای اینکه ثابت کنند مردم اشتباه می کنند.

1) آب وهوا

2) الگو

3) ماده مغذی

4) منابع

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 29

ترجمۀ جمله:

تحت شرایط موجود، بسیاری از کودکان گرسنه اند، به همین خاطر چنین شرایطی باید تغ�ر کند.

1) شامل شدن

2) پیش بینی کردن

3) وجود داشتن

4) مقایسه کردن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 1 30

ترجمۀ جمله: من برای عقاید او احترام بی نهایت قائلم، اگرچه با آن ها موافق نیستم.

1) احترام

2) حس

3) موضع، طرز ایستادن

4) اجازه

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 4 31

ترجمۀ جمله:

الف: ما رئیسمان، رئیس او، دستیار مدیر، یک مشاور و رئیس فن آوری اطالعات (IT)، همه را درگیر این طرح کردیم و

دارد ثابت می شود که این یک شکست و ناکامی کامل است!

ب: خوب، این حکایِت "............" است.

1) کبوتر با کبوتر، باز با باز

2) کار نیکو کردن از پر کردن

3) یک دست صدا ندارد

4) آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 1 32

ترجمۀ جمله:

آن جنگ بسیار تأسف  برانگیز بود اما به جامعه حس بزرگ تری از باهم بودن (همدلی) داد.

1) حس

2) دستگاه، ابزار

3) عامل

4) تابلو، توجه

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 33

ترجمۀ جمله:

براساس این باور که جهان بینی ما تحت تأثیر زبانی است که به آن صحبت می کنیم، غالبًا نتیجه گیری می شود که

زبان همانند یک جفت عینک است که ازطریق آن می توانیم دنیا را به شکلی خاص "نظاره کنیم".

1) تزئینی

2) متوسط

3) خاص

4) تک زبانه

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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گزینه 1 34

ترجمۀ جمله:

آیا شما دو نفر االن می توانید اختالف ها را کنار بگذارید و باهم کار کنید، لطفًا؟

1) کنار گذاشتن

2) ادامه دادن

3) بعدًا تلفن کردن

4) دور شدن

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 2 35

ترجمۀ جمله:

آن مرد کتابی نوشت براساس رویدادهایی که او در یک دفترچۀ خاطرات در دوران جنگ بین کشورش ژاپن و چین

ثبت کرده بود.

1) فقدان، نبود

2) دفترچۀ خاطرات

3) مأموریت

4) تصور، تخیل

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 36

ترجمۀ جمله:

از مایکل َمن، استاد برجستۀ علوم جوی (هواشناسی)، دعوت شده است که درمورد اثرات خطرناک گرمایش جهانی

سخنرانی کند.

1) ارائه شده

2) اهداشده

3) شناسایی شده

4) برجسته، شاخص

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 37

ترجمۀ جمله:

برقی که آن ها تولید می کنند برای برآورده کردن نیازهای کشورشان کافی نیست.

1) دست یافتن

2) جمع آوری کردن

3) نیاز داشتن

4) تولید کردن

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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گزینه 4 38

بسیاری از مردم دنیا نلسون ماندال را یک مرد بسیار خردمند تلقی می کنند و به او بسیار احترام می گذارند.

1) ارائه کردن

2) یادآوری کردن

3) وقف کردن

4) احترام گذاشتن

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 39

با در نظر گرفتن این همه عادت های ناسالمش، جای تعجب دارد که او این مدت طوالنی عمر کرده است.

1) تعجب، شگفتی

2) نگرانی

3) گنج

4) سند

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 40

یک گروه از توضیح راضی بود، اما گروه دیگر تقاضای توضیح بیشتر داشت.

1) آماده بودن

2) جذب کردن

3) اطمینان نداشتن

4) راضی بودن

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 41

مادِر حسن وقتی که او دو ساله بود درگذشت و وی توسط پدرش به تنهایی بزرگ شد.

1) پرورش یافتن، بزرگ شدن

2) وابسته بودن، اتکا داشتن

3) از دیگران دوری کردن

4) مواظب بودن، احتیاط کردن

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 42

حرکت بدن یک وسیلۀ ارتباطی است؛ آن در حقیقت یک عنصر ارتباطی غیرکالمی است.

1) اصل، منشأ

2) نتیجه

3) وسیله

4) مترادف، هم معنی

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 43

این شرکت تجاری به یک منشی دوزبانه نیاز دارد- منشی ای که بتواند عالوه بر زبان مادری اش به زبان عربی نیز

صحبت کند.

1) آشنا

2) دوزبانه

3) متوسط

4) سخت کوش

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 44

ترجمۀ جمله:

این خودرو می بایست جایگزین می شد زیرا قدیمی بود و دیگر شرایط مناسبی نداشت.

1) تبدیل کردن

2) جایگزین کردن

3) گسترش دادن

4) جلوگیری کردن

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 45

ترجمۀ جمله:

ما این بار برنده نشدیم، اما هرگز ناامید نمی شویم و زنده می مانیم تا برای روز دیگر بجنگیم.

1) جنگیدن

2) برخاستن

3) باختن، از دست دادن

4) دفاع کردن

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 46

مری: این ساعت برای تولد شماست، َپم.

َپم: ممنونم، اما این ساعت ارزان به نظر می رسد، بنابراین نمی دانم که آیا آن را دستم می کنم (یا نه).

مادر َپم: دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

1) سحرخیز باش تا کامروا باشی

2) دو صد گفته چون نیم کردار نیست

3) دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند

4) جوجه را آخر پا�ز می شمارند

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 3 47

ترجمۀ جمله:

پرستار بودن ویکتوریا در چند ساِل قبل، به عنوان یک مادر برای وی نعمتی بود؛ (زیرا) در حقیقت این امکان را برایش

فراهم کرد تا از بچه اش مراقبت بهتری به عمل آورد.

1) تقاضا

2) عملکرد

3) نعمت، برکت

4) سوغاتی

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 4 48

ترجمۀ جمله:

هر وقت می خواهم یک داستان انگلیسی بخوانم، اول معنی لغت های جدید را در یک فرهنگ لغت پیدا می کنم و فقط

آن وقت، خواندِن داستان را آغاز می کنم.

1) نشان دادن، نمایندگی کردن

2) در هتل پذیرش شدن

3) از دنیا رفتن

4) در فرهنگ لغت دنبال واژه گشتن

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 
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گزینه 1 49

ترجمۀ جمله:

عکس هایی که پال می گیرد تقریبًا همیشه یکسان و کسل کننده هستند، اما مجموعۀ جدید عکس هایش به طور

غیرمنتظره ای هیجان انگیز و جالب اند.

1) به طور غیرمنتظره ای

2) به طور ناگهانی

3) به طور غیرقابل دیدنی

4) به طور مشتاقانه ای

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 2 50

ترجمۀ جمله:

به عقیدۀ من، هرکسی که از ارزش های اخالقی برخوردار باشد هر کار ممکنی را انجام می دهد تا از جنگ اجتناب کند.

1) شجاع، شجاعانه

2) اخالقی، معنوی

3) محبوب

4) مهمان نواز

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 2 51

ترجمۀ جمله:

فشار عصبی می تواند بیماری های جسمِی مختلفی از سردرد گرفته تا زخم معده را باعث شود.

1) ترکیب

2) بیماری، اختالل

3) بیمار

4) تابلو، ِاعالن

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 
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گزینه 3 52

ترجمۀ جمله:

از پلیس خواسته می شود که برای جلوگیری از حوادث جاده ای بیشتر، اقدام فوری انجام دهد.

1) نجات دادن

2) دفاع کردن

3) جلوگیری کردن

4) احاطه کردن

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 4 53

ترجمۀ جمله:

ما دو نفر به نام پال ِجیمز داریم که در این جا کار می کنند، بنابراین یک کم گیج کننده است!

1) پرجمعیت

2) محبوب، مشهور

3) غیرقابل درک

4) گیج کننده

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 4 54

ترجمۀ جمله:

اگر آن ها دلیل آن مشکل را بدانند، احتماًال قادر خواهند بود بفهمند چگونه (باید) از وقوع دوبارۀ آن جلوگیری کرد.

1) ادامه دادن

2) دست کشیدن

3) دور زدن، چرخیدن

4) فهمیدن، دریافتن

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 2 55

ترجمۀ جمله:

ممکن است باور نکنی، اما این که زمین گرد است اعتقادی بود که هزاران سال قبل به شکلی گسترده در اروپا رواج

داشت.

1) مستقیمًا

2) به طور گسترده ای

3) به طور ناگهانی

4) به طور تعجب برانگیزی

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 56

ترجمۀ جمله:

تابلوی بزرگی روی دیوار وجود داشت که نوشته بود "پارک ممنوع".

1) طرح، برنامه

2) فضا، جا

3) تابلو، ِاعالن

4) خالصه

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 57

ترجمۀ جمله:

پلیس سعی کرد گروه زیادی از حامیان را که آن هنرمند مشهور را احاطه کرده بودند، کنترل کند.

1) جستجو کردن

2) جذب کردن

3) احاطه کردن

4) شناسایی کردن

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 58

ترجمۀ جمله:

یک فرد می تواند با اضافه کردن 500 کالری به رژیم روزانه اش، خوردن روزانه 180 گرم پروتئین، و مصرف کردن

کربوهیدرات های مرغوب به سرعت وزن اضافه کند.

1) اندازه

2) وزن

3) بیماری

4) فشارخون

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 4 59

ترجمۀ جمله:

یک رژیم مناسب، یک سبک زندگی متعادل، تمرینات ورزشی و دوری کردن از اعتیاد می تواند به ما کمک کند که

زندگی سالم و طوالنی داشته باشیم.

1) مواد سوختی

2) مواد شیمیایی

3) لذت ها

4) اعتیادها

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 60

ترجمۀ جمله:

حاال که کسب و کار آن ها به اندازه کافی خوب شده است، آن ها تصمیم گرفته اند که با اضافه کردن یک اتاق دیگر

فروشگاهشان را توسعه دهند.

1) جایگزین کردن

2) توسعه دادن

3) فراهم کردن

4) تأسیس کردن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 61

ترجمۀ جمله:

الف: دکتر قریب یک پزشک فداکار بود که با خانواده های فقیر بسیار صمیمی و یاری دهنده بود.

ب: مایه تأسف است! من چنین فرد بزرگی را نمی شناسم

1) مایه تأسف است

2) بسیار عالی

3) امیدوارم نباشد

4) تعجبی ندارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 62

ترجمۀ جمله:

باورم نمی شود که کل شامپو من را تمام کرده ای و فقط بطری خالی آن را داخل حمام گذاشته ای.

1) منقرض شدن

2) تمام کردن

3) رها کردن

4) کنار گذاشتن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

@konkorilife



18لرنیتو 1401 /34

گزینه 1 63

ترجمۀ جمله:

اگر تنها تعداد افرادی که شهر را به منظور پیدا کردن یک شغل در جایی دیگر در نظر بگیرید، بالفاصله به این جمع بندی

خواهی رسید که شهر ما هیچ آینده ای نخواهد داشت.

1) در نظر گرفتن

2) پیشنهاد کردن

3) در نظر گرفتن

4) انتظار داشتن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 64

ترجمۀ جمله:

تعجبی نیست که ِنیل چیز زیادی در این درس یاد نگرفت؛ او در واقع به طور مرتب در کالس ها حضور پیدا نکرد.

1) واقعًا

2) لزومًا

3) به طور احساسی

4) به طور مرتب

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 65

ترجمۀ جمله:

جولی همیشه می گوید که به مدرسه کمک مالی خواهد کرد و هرگز این کار را نمی کند. بنابراین، تردید دارم که امسال

هم چنین کاری بکند. خب باالخره، "دو صد گفته چون نیم کردار نیست."

1) دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

2) پایت را به اندازه گلیمت دراز کن!

3) از تو حرکت از خدا برکت

4) جوجه را آخر پا�ز می شمارند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 66

ترجمۀ جمله:

الف- چگونه تیم را شناختی؟

ب- او گفت که یک پیراهن قرمز پوشیده، نگفت؟

1) شناختن

2) یادآوری کردن

3) کشف کردن

4) انتظار داشتن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 3 67

ترجمۀ جمله:

من بیشتر طرفدار افرادی هستم که به سالمتی بیشتر از پول ارزش قائل اند. من معتقدم که سالمتی و خوشبختی،

ارتباط مستقیمی باهم دارند.

1) آویختن

2) ترک کردن

3) ارزش قائل شدن

4) شناسایی کردن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 2 68

ترجمۀ جمله:

جین در یادگیری زبان (خیلی) خوب نبود، بنابراین، متعجب شدم وقتی فهمیدم که او واقعًا می تواند به سه زبان

خارجی به صورت بسیار سلیس یا روان صحبت کند.

1) به طور گسترده

2) واقعًا

3) امیدوارانه

4) ضرورتًا

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 4 69

ترجمۀ جمله:

ما سفر اردوگاهی مان را لغو کردیم، زیرا هواشناس گفت: احتمال بارش شدید بسیار باالست.

1) تنوع

2) قدرت

3) شروع

4) احتمال

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 3 70

ترجمۀ جمله:

از وقتی که من نقل  مکان کردم، هیچ یک از دوستان قدیمی ام با من در تماس نبوده اند. این به وضوح بیانگر

(ضرب المثل): "از دل برود هر آنکه از دیده برفت" می باشد.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 71

ترجمۀ جمله:

ما همیشه به خاطر نداریم که این موهبت بزرگی است که همه در خانوادۀ ما احساس خوبی دارند. ما همه باید این

را ارج بگذاریم.

1) سرگرمی

2) هویت

3) میراث

4) موهبت، برکت

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 72

ترجمۀ جمله:

آن ها امیدوارند که کارگاه آموزشی فعلی شان تبدیل به یک مرکز آموزشی بزرگ بشود.

1) تبدیل شدن به

2) بزرگنمایی کردن

3) منعکس کردن

4) دریافت کردن

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 73

ترجمۀ جمله:

امروزه مردم به طور فزاینده ای به تلویزیون وابسته هستند؛ درواقع، آن ها بیشتر تحت تاثیر آنچه که می بینند، هستند.

1) به طور ناگهانی

2) به طور آرام

3) به طور فزاینده

4) امیدوارانه

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 74

ترجمۀ جمله:

پدر و مادر تام کامًال از پیشرفت تحصیلی او (آکادمیک) که در این روزها در دانشکده داشته است راضی می باشند.

1) در دسترس بودن

2) راضی بودن از

3) لذت بخش بودن برای

4) ماهر بودن در

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 75

ترجمۀ جمله:

عرضۀ کاالها پا�ن تر از تقاضا می باشد. به همین دلیل است که قیمت ها خیلی باالست.

1) اسکناس

2) هزینه

3) تقاضا

4) تخفیف

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 76

ترجمۀ جمله:

همه چیزی که ما بچه ها می توانیم انجام بدهیم، بخشیدن اشتباهاتی است که والدینمان انجام می دهند، به خاطر

اینکه هیچ انسانی کامل نیست.

1) احترام گذاشتن

2) بخشیدن

3) فرض کردن، فکر کردن

4) مبادله کردن

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 77

ترجمۀ جمله: اگرچه جمع آوری پول موردنیاز برای بازسازی آن مدرسه وقت و انرژی زیادی برد، در آخر همه پذیرفتند

که آن تالش ارزشمندی بوده است. (با تغ�ر) 

1) ویژگی، مشخصه

2) راهنمایی

3) کیفیت

4) تالش، کوشش

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 78

ترجمۀ جمله:

برخی گونه های گیاهی و جانوری پیش از این از روی زمین محو شده اند؛ اینک دانشمندان بر این باورند که انقراض

سریع تر و گسترده تر بسیاری از حیوانات و گیاهان به دلیل تغ�ر اقلیم در راه است. (با تغ�ر) 

1) ضروری، فوری

2) پیش بینی

3) انقراض

4) بی عملی، بی اقدامی

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 79

ترجمۀ جمله: او بطری را به داخل آب پرتاب کرد و تماشا کرد که آن (بطری) در دریا ناپدید می شود. (با تغ�ر) 

1) پرتاب کرد

2) فیکس کردن

3) چسباندن

4) تغ�ر کردن

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 3 80

 ترجمۀ جمله: ستاره شناس ها می دانند که سیارات پلوتون و ترایتون تقریبًا به یک اندازه جرم و تراکم (يا چگالی)

دارند. (با تغ�ر)  

1) دشت ها

2) جنگل ها

3) سیارات

4) برنامه ها

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 1 81

ترجمۀ جمله: شما فکر می کنید که چه کسی مسئول مراقبت از افراد سالمند است، خانواده شان یا دولت؟ (با تغ�ر) 

1) سالمندان 

2) کودکی 

3) کیفیت 

4) بیماری ذهنی  

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 3 82

ترجمۀ جمله:

این تغ�رات ممکن است نسبت به آنچه که قبًال انتظار داشتیم به کاهش بیشتر تعداد کارکنان منجر شود. (با تغ�ر) 

1) انتخاب کردن

2) حمایت کردن

3) انتظار داشتن

4) فراموش کردن

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 
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گزینه 2 83

ترجمۀ جمله:

یک ویژگی از خودرو که مردم اغلب به آن اهمیت می دهند رنگ آن است، اما من فکر می کنم که افراد بهتر است بیشتر

نگران ایمنی آن باشند. (با تغ�ر) 

1) سرنخ، نشانه

2) ایمنی 

3) آینده

4) تنوع

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 3 84

ترجمۀ جمله: پاهای مورچه ها بسیار قوی هستند، که به مورچه ها کمک می کند تا خیلی سریع بدوند. (با تغ�ر) 

1) خطرناک

2) ارزشمند

3) قوی 

4) ارتباطی

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 1 85

ترجمۀ جمله: شما فکر می کنید که چه کسی مسئول مراقبت از افراد سالمند است، خانواده شان یا دولت؟ (با تغ�ر)

1) سالمندان 

2) کودکی 

3) کیفیت 

4) بیماری ذهنی  

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 1 86

ترجمۀ جمله: بر طبق یک ضرب المثل مشهور، نبودن، سبب می شود که قلب مشتاق تر شود (دوری و دوستی). (با

تغ�ر)

1) غیبت، نبودن 

2) َپر 

3) ناتوانی، معلولیت 

4) شرط، وضعیت  

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

@konkorilife



24/34لرنیتو 1401

گزینه 3 87

ترجمۀ جمله: آن  ها از اینکه دانشجوی آن استاد برجستۀ دانشگاه هستند احساس غرور می کنند. (با تغ�ر) 

1) مشغول 

2) سودمند، مفید 

3) غرور، افتخار 

4) سخاوتمند 

توضیح: عبارت be / fell proud of sth or sb به معنی "به چیزی یا کسی افتخار کردن" است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 4 88

ترجمۀ جمله: من تعدادی رستوران مورد عالقه ام دارم که تمایل دارم بازهم به آنجا بروم، اما همیشه از پیشنهادهای

جدید استقبال می کنم. (با تغ�ر) 

1) بین المللی 

2) لحن ها 

3) آمادگی ها 

4) پیشنهادها  

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 1 89

ترجمۀ جمله: اگر از دسترسی به کتاب های مصور به صورت آنالین لذت می برید، ممکن است بخواهید سایت مورد

عالقۀ خود را انتخاب کرده و بر این اساس اهدا کنید. (با تغ�ر)

1) اهدا کردن 

2) بیان کردن 

3) تفاوت داشتن 

4) کم کردن 

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 90

ترجمۀ جمله: یک سیستم از عقاید پذیرفته شده که رفتار را کنترل می کند، به ویژه آن سیستمی که مبتنی بر اخالقیات

باشد، "اخالق / اصول اخالقی" نامیده می شود. (با تغ�ر)

 1) راهبرد 

2) اخالق، اصول اخالق 

3) ارزش، قیمت 

4) صداقت، راستکاری  

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 91

 ترجمۀ جمله: آن ها خیلی وقت است که همدیگر را ندیده اند، ولی او هنوز با محبت در مورد دوست قدیمی اش

صحبت می کند. (با تغ�ر) 

1) خیلی بد، شدیدًا 

2) با محبت، محبت آمیز 

3) طبیعتًا، به طور طبیعی 

4) به طور ذهنی  

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

گزینه 1 92

ترجمۀ جمله: بر طبق یک ضرب المثل مشهور، نبودن، سبب می شود که قلب مشتاق تر شود (دوری و دوستی). (با

تغ�ر) 

1) غیبت، نبودن 

2) َپر 

3) ناتوانی، معلولیت 

4) شرط، وضعیت  

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

گزینه 1 93

ترجمۀ جمله:

ما از محل کنفرانس تقریبًا به خانه رسیده بودیم وقتی دچار سانحۀ تصادف با خودرو شدیم که باعث شد پیاده تا

خانه طی کنیم.

1) تقریبًا

2) به طور وحشتناکی

3) احتماًال

4) با نگرانی

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 
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گزینه 3 94

ترجمۀ جمله:

به جان گفتم این را که تمام شرکت های  خودروسازی چینی، خودروهای کم  کیفیت تولید می کنند، تعمیم ندهد صرفًا

به این خاطر که او تجربۀ بدی با یکی از آن ها  داشته است.

1) قبول کردن

2) بحث کردن

3) تعمیم دادن

4) تاکید کردن

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

گزینه 4 95

ترجمۀ جمله:

مکررًا از ر�س جمهور درخواست شده است که موضع اش را درمورد مسئلۀ مالیات تغ�ر دهد (با تغ�ر) 

1) بخشیده شده

2) ترجمه شده

3) منتشر شده

4) مکرر

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

گزینه 1 96

ترجمۀ جمله:

دانشمندان اینک نگران حفرۀ عظیمی هستند که اخیرًا در الیه ُازون باالی قطب شمال کشف شده است. (با تغ�ر) 

1) به تازگی

2) تقریبا

3) ناگهان

4) با دقت

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 
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گزینه 3 97

ترجمۀ جمله:

من یادم نمی آید که دربارۀ آن قبًال با او حرف زده باشم اما وی می گوید که مطمئن است درست هفتۀ قبل دربارۀ آن

باهم گفتگو کردیم.

1) پیشنهاد کردن

2) ترجیح دادن

3) به خاطر آوردن

4) پیش بینی کردن

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 98

ترجمۀ جمله: آن فیلسوف زمانی گفت که شادمانی واقعی ما در میل شدید به (به دست آوردن) پول و شهرت حاصل

نمی شود؛ درحقیقت آن را (شادمانی را) در هیچ جایی به جز زندگی در آرامش نمی توان به دست آورد. (با تغ�ر) 

1) در حقیقت

2) با اينكه

3) متقابال

4) در فکر

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 99

ترجمۀ جمله:

از بین تمام زمان های دوران مدرسه ام، یک روز خاص در ذهنم مانده است (و آن) روز بزرگ آزمون زیست شناسی

است.

1) کندن، حفر کردن

2) چسبیدن، ماندن

4) زنگ زدن، حلقه زدن

توضیح: عبارت stick in the mind (در ذهن ماندن) از عبارت های آشنای کتاب سوم است.

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 100

ترجمۀ جمله:

در (فصل) زمستان، این شهر کوچک بسیار شلوغ می شود زیرا بسیاری از افراد از روستاهای اطراف برای کار کردن به

آنجا می آیند.

1) الصاق کردن، ضمیمه کردن

2) تبلیغات کردن

3) وصل کردن، اتصال دادن

4) احاطه کردن، در بر گرفتن

توضیح: گزینه های موردنظر در نقش صفت برای اسم villagesعمل می کنند و باتوجه به مفهوم کلی جمله فقط عبارت

وصفی surrounding villages (روستاهای دور و بر / اطراف) می تواند معنای مناسبی به جمله بدهد.

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 101

ترجمۀ جمله:

فکر نمی کنم شما به سالمت دست پیدا کنید مگر آنکه اطمینان یابید که بدنتان تمام مواد مغذی مورد نیاز را کسب

می کند.

1) سود، منفعت

2) مواد ُمغّذی

3) مشخصه ها

4) سِرنخ ها، عالیم

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 3 102

ترجمۀ جمله:

او (خانم) به طور طبیعی در پوشاندن (مخفی کردن) احساساتی که تمایل به بروز آن ها نداشت، عالی بود اما آن آقا

همۀ آن ها را خواند و آن ها را در چهره اش نمایان ساخت.

1) به دقت

2) به طورجدی

3) به طور طبیعی

4) هوشمندانه

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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گزینه 4 103

ترجمۀ جمله: به دلیِل بیماری ام، مطمئنم که دکترم مرا از خوردن شکر برای حداقل دو هفته منع خواهد کرد.

1) زدودن، حذف کردن

2) امتناع کردن

3) نادیده گرفتن

4) ممنوع کردن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 2 104

ترجمۀ جمله: َجمی از وقتی که در تصادف با اتومبیل صدمه دید، در یک حالت مداوم درد قرار داشته است. (مداومًا

درد داشته است) (با تغ�ر) 

1) حفاظت شده

2) مجروح

3) نابود

4) در معرض خطر

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 1 105

انسان ها با 300 استخوان در بدنشان زاده می شوند، اما وقتی فرد به بزرگسالی می رسد فقط 206 استخوان دارد. این

امر بدان خاطر اتفاق می افتد که بسیاری از این استخوان ها با هم ترکیب می شوند و استخوان واحدی تشکیل

می دهند.

1) پیوستن، ملحق شدن

2) حمل کردن، بردن

3) سبب شدن

4) درگیر شدن، دخالت کردن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 3 106

سخت است که بگو�م چیزی غیر ممکن است زیرا رویای دیروز، امیِد امروز است اما می تواند واقعیت فردا هم باشد.

1) جایزه

2) حالت، مورد

3) واقعیت

4) موضوع، مسئله

توضیح: اصل این جمله که از گفته های رابرت اچ. شولر کشیش امریکایی است به صورت زیر است:

It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of
tomorrow.

سخت است که بگو�م چیزی غیر ممکن است زیرا رویای دیروز، امیِد امروز است و واقعیت فردا.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397
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گزینه 4 107

محققان چندین منطقۀ دیگر را که قوم اینکلی در آن زندگی می کردند کاوش کردند تا اطالعات بیشتری دربارۀ آن ها

جمع آوری کنند. (با تغ�ر) 

1) حدس زدن

2) گسترش دادن

3) احترام کردن

4) جمع کردن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 2 108

(با تغ�ر) نگرانی اصلی آن بازیکن فوتبال آن است که برای بازی در مسابقۀ مهم ماه آیندۀ تیمش قادر نباشد بر

جراحت پایش غلبه کند.

1) تیم

2) اصلی

3) پیشنهاد

4) گروه

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 3 109

بندر آرانزاس شهری است که درآمد مردم کامًال وابسته به گردشگری است. به همین خاطر است که آن ها هرکاری که

الزم است انجام می دهند تا شهر را برای گردشگران جذاب کنند.

1) دقیق

2) فوری، آنی

3) الزم، ضروری

4) اقتصادی، به صرفه

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 4 110

این جا در پاریس این روزها درست مثل همه جا ، این امکان وجود دارد که پرداخت تقریبًا همه چیز را با کارت اعتباری

یا از طریق تلفن انجام دهید.

1) به طور مشابهی

2) به طور موثری

3) به نرمی

4) تقریبًا

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397
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گزینه 1 111

آن مادر از معلم خواست که با لطف، َرَوند پیشرفت کودکش را در مدرسه به اطالع وی برساند.

1) ُمطلع از

2) عالقه مند به

3) مواظِب

4) صمیمی نسبت به

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 1 112

 ترجمۀ جمله: سن سیاره ها از چند میلیون تا میلیاردها سال متفاوت است که بستگی دارد به اینکه یک ستاره چقدر

سریع، سوخت هسته ای خود را استفاده می کند.

1) بستگی داشتن

2) برداشتن، چيدن

3) شامل شدن

4) زنده ماندن

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 3 113

 ترجمۀ جمله: حرکات بِد بدن، وقتی که جوان هستید می تواند وقتی پیرتر می شويد، باعث درد مفصل بشود. (با

تغ�ر) 

1) ترتیب دادن

2) فکر کردن

3) سبب شدن

4) در نظر گرفتن

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 4 114

 ترجمۀ جمله: همسرم به من گفت که لباسم را عوض کنم، چون فکر می کرد لباس مناسبی برای مهمانی نبوده است.

1) به طور جدی

2) شخصًا

3) عمومًا

4) به طور مناسب

کنکور سراسری هنر داخل 1397
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گزینه 2 115

 ترجمۀ جمله: با فکر اینکه آن ها ممکن است او را به (آن) روش يا روشی ديگر تنبیه کنند، ميريام می ترسید که به

خانواده اش بگوید چه اشتباهی کرده است. (با تغ�ر) 

1) معروف

2) اشتباه

3) مسلم - قطعی

4) جایزه

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 4 116

دولت قول داده است تا اقدامی فوری برای پيدا کردن روشی برای مشکل آلودگی هوا در شهر صورت دهد. آن ها

می دانند که زمانی برای هدر دادن ندارند.

1) شهری

2) نگران

3) متضاد

4) فوری

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 2 117

ترجمۀ جمله: افسر پلیس به آن خالف کار گفت تا سعی کند هنگام پاسخگویی به سؤاالت تا حد ممکن صادق باشد.

1) واقعی

2) صادق

3) عمومی - دولتی

4) کامل

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 3 118

ترجمۀ جمله: آن ها سعی کردند از خودشان در برابر دشمن با تمام توانشان دفاع کنند. (با تغ�ر)

1) منتشر کردن

2) پمپاژ کردن

3) دفاع کردن

4) حمل کردن  

کنکور سراسری زبان داخل 1397
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گزینه 3 119

ترجمۀ جمله: زمانی كه شما سفر می كنيد، شما بايد تمامی چيزهای باارزش تان را داخل گاوصندوق هتل قرار دهيد.

(با تغ�ر)

 1) غير قابل شمارش 

2) مقدس 

3) باارزش 

4) محبوب  

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 1 120

ترجمۀ جمله: انتظار مشکالتی را داشتیم، ولی همه چیز به طور روان پیش می رود. (با تغ�ر) 

1) مشکالت

2) نمادها

3) سرنخ

4) اعتقادات

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 4 121

ترجمۀ جمله: بچه ها در مهمانی تولد، بازی را انجام می دادند که در آن ها باید نشانه هایی را دنبال کنند تا هدایای

کودکی را برای هر مهمانی پیدا کنند.

1) افسانه

2) صحنه - منظره

3) ایما و اشاره

4) نشانه

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 3 122

ترجمۀ جمله: ریچارد باخ گفت: آنچه که شما را به خانواده واقعی شما ارتباط می دهد خون نیست، بلکه احترام و

شادی در زندگی یکدیگر است.

1) الگو

2) ارائه - سخنرانی

3) احترام

4) بیان- حالت چهره

کنکور سراسری زبان داخل 1397

@konkorilife



34/34لرنیتو 1401

گزینه 3 123

ترجمۀ جمله: ما وارد مکالمات می شویم، البته آماده به گوش دادن به بقیه هستیم اما این انتظار را داریم که شنیده

شویم و موردتوجه قرار گیریم.

1) اضافه - افزایش

2) ارتباط

3) انتظار

4) اکتشاف، کاوش

کنکور سراسری زبان داخل 1397
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دبیرمدرسه

نام و نام خانوادگی

1 Of course you found a $10 in the street and ----------- spent it, easy come, easy go!

1) carefully 2) gradually

3) luckily 4) immediately

کنکور سراسری هنر داخل 1400

2 Modern ----------- are often lined with layers of absorbent material and sheets of plastic to prevent
pollutants from going into the soil and water.

1) liquids 2) land fills

3) fossil fuels 4) air conditioner

کنکور سراسری هنر داخل 1400

3 At first, the voters did not take much ---------- of him as the right man for the post, but now
they believe he is effective enough.

1) notice 2) matter

3) interest 4) attentive

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

4 Samantha: He tells me he loves me every day. But he didn't do anything for my birthday,
and he still doesn't want to meet my parents.
Claire: Careful, ----------

1) two heads are better than one 2) out of sight, out of mind

3) actions speak louder than words 4) birds of a feather flock together

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

5 If you want to make friends, you can't ----------- to yourself all the time. Start meeting people!

1) hang 2) leave

3) shut 4) keep

کنکور سراسری هنر داخل 1400

منبع: کنکور سراسری

Royanclub@رویان کالب
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6 Julie always says she'll ----------- the school, and she never does, so I doubt she will this year, Action speak
louder than words, after all.

1) donate to 2) consist of

3) depend on 4) provide with

کنکور سراسری هنر داخل 1400

7 Show an elephant a mouse and it will keep on moving, but angry bees could drive a whole
---------- to run away.

1) herd 2) tool

3) plain 4) region

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

8 People are hungry for anything which gives their lives shape and sense of ---------- .

1) purpose 2) emotion

3) ethics 4) symbol

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

9 She isn't used to working for her own money; her husband gives her everything that she wants, She has
even crashed her new car. I guess it's a case of ---------- .

1) easy come, easy go

2) practice makes perfect

3) actions speak louder than words

4) don't count your chickens before they hatch

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

10 The region where we go for our holidays is becoming ---------- popular.

1) increasingly 2) generously

3) emotionally 4)  primarily 

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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11 While taking part in the science experiment, students will ---------- answers about why bacteria grow
quicker in damp areas.

1) seek 2) require

3) achieve 4) exercise

کنکور سراسری زبان داخل 1400

12 Jane and I talk about lots of things, but I just can't remember what we were discussing on
that ----------- time that you have in mind.

1) fresh 2) confused

3) particular 4)  distinguished 

کنکور سراسری هنر داخل 1400

13 The project has been a great success, thanks to our ----------- staff I'd like to thank you for all the hard work
you have put into it.

1) dedicated 2) systematic

3) elementary 4) magnifying

کنکور سراسری هنر داخل 1400

14 The man who ----------- this company a hundred years ago never thought it would one day become so great
in size and importance.

1) compiled 2) caused

3) founded 4) achieved

کنکور سراسری هنر داخل 1400

15 The things you should do in my absence are not in any ----------- of importance, so you can begin with any
one of them that you want to.

1) range 2) fact

3) rule 4) order

کنکور سراسری هنر داخل 1400
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16 Fortunately, the needs of the whole community, and not just the wealthy, are ---------- by our public
health-care system.

1) fed 2) kept

3) made 4) met

کنکور سراسری زبان داخل 1400

17 There were ---------- everywhere in the park saying, Keep off the grass.

1) sites 2) notices

3) demands 4) images

کنکور سراسری زبان داخل 1400

18 The city and its suburbs are so interesting, with ---------- attractions and art museums .

1) recreational 2) bilingual

3) invisible 4) wild

کنکور سراسری زبان داخل 1400

19 The home owners want to ---------- the closed- in garage to a third bedroom for their son.

1) dedicated 2) transmit

3) exchange 4) convert

کنکور سراسری زبان داخل 1400

20 We'll ---------- how to do the project when we're all together.

1) look for 2) depend on me

3) figure out 4) make up

کنکور سراسری زبان داخل 1400

21 A: Why do you think Ted is emotional?
B: Because all his friends are so.
A: Oh, yeah. ---------- .

1) Actions speak louder than words 2) Birds of a feather flock together

3) Too many cooks spoil the broth 4) Practice makes perfect

کنکور سراسری زبان داخل 1400
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22 Suddenly, someone shouted, "Help! This man is going to kill me." And the man ----------, got on
motorbike.

1) carefully 2) directly

3) immediately 4) unexpectedly

کنکور سراسری زبان داخل 1400

23 ----------, until recently little attention has been paid to reducing the vast quantity of food that is thrown
away every year.

1) Correctly 2) Immediately

3) Surprisingly 4) Accidentally

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

24 Readers of the magazine said they wanted more stories about ---------- people and fewer stories about the
rich and famous.

1) useful 2) elderly

3) advanced 4) ordinary

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

25 The book ---------- a 28-day workout plan that women can do at home or in the gym.

1) weaves 2) achieves

3) contains 4) imagines

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

26 After years of research, scientists have ---------- the virus that is responsible for the disease.

1) founded 2) injured

3) appreciated 4) identified

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

27 I was surprised by the---------- of the choices that were available.

1) notice 2) variety

3) access 4) introduction

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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28 80% of parents think that television is ---------- for society and especially for children.

1) strange 2) domestic

3) powerful 4) harmful

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

29 To learn to speak a language ----------, you have to live in the country where that language is
spoken.

1) increasingly 2) interestingly

3) properly 4) probably

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

30 my old friend promised they'd call me every day after I moved away, and that we'd stay as close as ever.
But it's been a few month since I left, and I haven't heard from them at all, I guess it's true when they say
---------- .

1) easy come, easy go

2) practice makes perfect

3) out of sight, out of mind

4) don't count your chickens before they hatch

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

31 Then there is the view that caring about the environment is not necessary because this is something that
will ---------- itself, which is not true.

1) look after 2) make up

3) consist of 4) stand for

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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32 do you remember much about accident? "No, it all happened so ---------- ."

1) calmly 2) carefully

3) suddenly 4) voluntarily

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

33 the child may ---------- into tears if an unknown person hugs him or if left even momentarily in the care of
an unfamiliar person.

1) figure 2) burst

3) convert 4) measure

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

34 Living in a cold or damp home increases your chance of suffering from coughs and chest ---------- .

1) habits 2) attacks

3) varieties 4) infections

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

35 Firefighters have been called to ---------- the fire in the city center.

1) grow up 2) put out

3) check in 4) give off

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

36 Sara hopes that her professional life will be mostly back to normal a year from now- no more Covid- 19
patients; no more masks which slow communication with customers who may be confused or ---------- of
hearing.

1) lazy 2) poor

3) weak 4) hard

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 
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37 I left the meeting feeling worried, and ---------- about what to do next.

1) uncertain 2) unhelpful

3) unchangeable 4) incomprehensible

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

38 They failed to provide the information ---------- of them.

1) achieved 2) demanded

3) surrounded 4) regarded

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

39 At each visit, children were ---------- and details of their health, diet and home environment Were recorded.

1) decided 2) weighed

3) respected 4) supplied

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

40 Besides that, getting the right amount of nutrients can help the body fight against infection and various ---
-------

1) diseases 2) sections

3) identities 4) devices

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

41 There's not much in the way of ---------- in this town - just the cinema and a couple of coffee houses.

1) entertainment 2) arrangement

3) relationship 4) destination

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

42 When you ---------- something such as a report, book, or program, you produce it by collecting and
putting together many pieces of information.

1) relate 2) exchange

3) absorb 4) compile

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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43 Like many other girls, Anna always sought guidance from her mother as she knew ----------

1) practice makes perfect 2) too many cooks spoil the broth

3) two heads are better than one 4) birds of a feather flock together

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

44 He talked and talked. At one point I thought he would ---------- all night.

1) care for 2) keep on

3) figure out 4) stick to

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

45 Tell him you realize he meant well but in future, he should make sure you're happy with plans that
influence you so ----------

1) directly 2) actually

3) suddenly 4) incomprehensibly

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

46 Shiva's mother is not ---------- in English and cannot use technology, so Shiva is responsible for getting all
of the children logged into their online classrooms before starting her own online work meetings.

1) sociable 2) careful

3) ordinary 4) fluent

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

47 There have been ---------- problems on the freeway because of an accident.

1) elementary 2) endangered

3) unexpected 4) unchangeable

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

48 Australia has its own cultural ----------, which is very different from that of Britain.

1) issue 2) identity

3) knowledge 4) observatory

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

@konkorilife



10لرنیتو 1401 /21

49 Which farmers and which ---------- will be the first users of the new technology in developing countries?

1) Customs 2) distances

3) regions 4) equivalents

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

50 What schools teach in a certain subject or at a particular grade level still varies ---------- among states and
countries.

1) suddenly 2) actually

3) gradually 4) widely

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

51 Ed met most of his friends at the gym. Now once a week, they all meet up and exercise together by going
for bike rides around the city. As the saying goes,----------

1) practice makes perfect 2) easy come, easy go

3) birds of a feather flock together 4) two heads are better than one

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

52 Many parents feel that in some way they can offer a more ---------- education at home.

1) honest 2) physical

3) suitable 4) repeated

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

53 Items on the menu ---------- from Chinese food like hotpot and dumplings to Italian pasta dishes.

1) range 2) choose

3) expand 4) generate

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

54 The Fire Chief ---------- his team and said that they had done everything possible to save the girl's life.

1) defended 2) consumed

3) warned 4) transmitted

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400
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55 What better way of finding ---------- for your own garden than by visiting others.

1) solution 2) inspiration

3) experience 4) imagination

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

56 The shop also sells artwork like ----------, glass and home decor made by over 80 artists.

1) pottery 2) treasure

3) crops 4) tools

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

57 On August 26, he returned to his laboratory and the following day began his ----------on his electric light
bulb.

1) generations 2) experiments

3) combinations 4) inventions

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

58 Parent Network believes that parenting can be learned, and that improved communication can do ----------
for family happiness.

1) gifts 2) wonders

3) treasures 4) functions

کنکور سراسری زبان داخل 1399

59 Food is part of your ----------, so what are you saying about yourself when you eat junk food
which is very harmful to not only your body but also your mind?

1) function 2) principle

3) identity 4) heritage

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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60 Many second language learners find it useful to keep track of their learning successes and difficulties by
keeping a ---------- to record strategies and problems they face during their studies.

1) workshop 2) resource

3) diary 4) guide

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

61 That's an ancient country with an old and rich culture. Their history has been relayed from father to son
for ---------- generations.

1) moral 2) immediate

3) countless 4) complicated

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

62 The young boy ---------- just how many stars existed in the whole universe, but it was unlikely that he
would ever find his answer.

1) supposed 2) wondered

3) reminded 4) identified

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

63 Maryam was very generous and ---------- no pains to help the needy in any way possible.

1) spared 2) absorbed

3) donated 4) exercised

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

64 The Innu language of Northern Quebec has no ---------- for the word music because for them, music is
everywhere, in every living thing.

1) issue 2) emotion

3) pleasure 4) equivalent

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

65 Many of us complain that most college students are ---------- and cannot speak a language other than their
mother tongue.

1) regular 2) natural

3) ancient 4) monolingual

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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66 Teaching ---------- requires a true love for children, the ability to manage a wide range of behaviors, and a
tremendous amount of patience.

1) effectively 2) hopefully

3) fluently 4) widely

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

67 If you want to become a/an ---------- scientist, you will need to help science forward so everyone will
remember you.

1) expected 2) influenced

3) considered 4) distinguished

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

68 If you visit my country, I recommend that you ---------- to visit the northern part; everything there is
wonderful.

1) check in 2) inform

3) dedicate 4) make sure

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

69 Author Robert A. Heinlein once said that love is that condition in which the happiness of another
person is ---------- to your own.

1) hospitable 2) essential

3) attractive 4) creative

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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70 When the boy stopped breathing in class, an ---------- action was needed by someone in the classroom to
perform CPR in order to save his life.

1) elementary 2) immediate

3) available 4) intermediate

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

71 People are continuously buying more products and building more houses. Fresh water, oil and natural
gas are just some of the resources which are in ----------.

1) demand 2) diversity

3) discount 4) disorder

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

72 Someone once joked that computers will never ---------- man entirely until they learn to laugh at the boss's
jokes.

1) compare 2) retire

3) respect 4) replace

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

73 Are you going to ---------- working all night? I think you need to give yourself a break.

1) give up 2) fall down

3) keep on 4) depend on

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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74 Were you ---------- or just joking when you said you were going to leave your present job?

1) natural 2) amusing

3) excited 4) serious

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

75 Layla felt ---------- because nobody paid attention to her and behaved as if she wasn't there.

1) rude 2) cruel

3) invisible 4) unchangeable

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

76 ---------- filled the minds of all of the passengers aboard the falling airplane.

1) Dread 2) Emotion

3) Disorder 4) Pain

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

77 The new computer system is so ---------- that no one at the office is able to use it properly.

1) serious 2) skillful

3) complicated 4) distinguished

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

78 A dictionary ---------- is a set of information that describes a word or phrase.

1) abbreviation 2) calligraphy

3) guide 4) entry

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

79 There are many English words whose ---------- can be followed back to the Greek language.

1) item 2) issue

3) sense 4) origin

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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80 Because the writer penned over two thousand poems, it will take a while for the publisher to ---------- the
poetry into one single book.

1) exchange 2) compile

3) recite 4) surround

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

81 He received a phone call from the store telling him that someone had to be home to accept ---------- of the
package they had ordered.

1) delivery 2) discount

3) demand 4) access

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

82 To some people, the study of history is so valuable and is to be ---------- as essential to a full education.

1) supplied 2) regarded

3) attended 4) informed

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

83 No, no. You seem to not have gotten the ---------- I have been trying to make; all I mean is that you should
take better care of yourself.

1) point 2) matter

3) issue 4) advice

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

84 Kinetic learners are students who learn better when they are allowed to be ----------.

1) cheerful 2) emotional

3) active 4) sociable

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

85 The man's ---------- speech made little sense to the people in the audience, so many left before he was left
through.

1) ancient 2) countless

3) monolingual 4) incomprehensible

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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86 Henry likes to take long showers and ---------- all the hot water before others get a chance to bathe.

1) fall down 2) pass away

3) use up 4) turn off

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

87 I think we should all respect nature and governments should do more to ---------- environmental damage.

1) require 2) prevent

3) protect 4) convert

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

88 Having to pay out ---------- for car repairs made a big hole in my savings.

1) safely 2) absolutely

3) carelessly 4) unexpectedly

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

89 The children paid ---------- attention when the teacher began explaining what would be on the next big
exam.

1) particular 2) popular

3) willing 4) amused

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

90 We are an old nation proud of our national ----------.

1) generation 2) combination

3) continent 4) heritage

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

91 She teaches the students to have ---------- for different nations and appreciate the diversity of other cultures.

1) respect 2) pleasure

3) heritage 4) likelihood

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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92 Journalists sometimes promise to keep the ---------- of their sources hidden.

1) ethics 2) guides

3) identities 4) destinations

کنکور سراسری هنر داخل 1399

93 The shirt is not ---------- because the manufacturer has created millions of shirts just like it.

1) serious 2) traditional

3) decorative 4) unique

کنکور سراسری هنر داخل 1399

94 We'd been ---------- to think that borrowing money was bad.

1) figured out 2) brought up

3) looked up 4) gotten along with

کنکور سراسری هنر داخل 1399

95 Both parties ---------- a solution to the problem and hope to talk things over during the meeting.

1) compare 2) arrange

3) join 4) seek

کنکور سراسری هنر داخل 1399

96 The director never asks more than 10 people to work with him in his projects, and he wants the best 10.
He always says, "When there are too many people, no one ---------- the job seriously."

1) gets 2) brings

3) takes 4) gives

کنکور سراسری هنر داخل 1399

97 After spending three hours in the doctor's waiting room, the woman still waited ---------- for her
appointment.

1) luckily 2) patiently

3) repeatedly 4) absolutely

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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98 The night-shift workers were forced to stop working when the ---------- went out; everywhere was dark,
actually.

1) rule 2) fuel

3) power 4) coal

کنکور سراسری هنر داخل 1399

99 Science advances by ---------- old theories with new ones that make better predictions.

1) replacing 2) informing

3) recommending 4) surrounding

کنکور سراسری زبان داخل 1399

100 Studies have shown that people who include ---------- amounts of fruits and vegetables in their daily diets
have lower rates of cancers.

1) available 2) different

3) generous 4) intermediate

کنکور سراسری زبان داخل 1399

101 We sometimes wrongly ---------- brief people as less capable than those who talk a lot.

1) remind 2) respect

3) regard 4) compare

کنکور سراسری زبان داخل 1399

102 I am happy to be in an international conference among a group of ---------- professors in my field from all
over the world.

1) distinguished 2) reflected

3) identified 4) magnified

کنکور سراسری زبان داخل 1399

103 It is unbelievable that we human beings do not seem to attach as much importance as we should to the ---
------- effect our activities have on the ozone layer.

1) natural 2) invisible

3) unique 4) harmful

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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104 ---------- a topic you are reading about in a second language makes it easier to guess the meaning of new
vocabulary.

1) Ability of 2) Diversity in

3) Familiarity with 4) Uncertainty about

کنکور سراسری زبان داخل 1399

105 If they know the cause of the problem, they might be able to ---------- how to prevent it happening again.

1) keep on 2) figure out

3) care for 4) take part in

کنکور سراسری زبان داخل 1399

106 When you face an unfamiliar word, you had better ---------- its meaning in a bilingual dictionary.

1) think of 2) keep to

3) look up 4) keep on

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

107 I think the arts are as ---------- as math and science and thus should be taken very seriously.

1) peaceful 2) essential

3) skillful 4) traditional

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

108 As the president of a large corporation, Jeff must act with ---------- and honesty to be successful.

1) heritage 2) blessing

3) achievement 4) dedication

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

109 The service they have started is intended to ---------- the needs of students in different age groups.

1) function 2) meet

3) range 4) obey

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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110 It's good that they weren't ---------- in danger in this project, but I agree, in a real situation people could
have been killed.

1) actually 2) bravely

3) carelessly 4) uncertainly

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

111 Naturally, Venice is very crowded and hotels and restaurants are expensive, but it is now a ----------
opportunity and a great time for me to experience this beautiful city.

1) unique 2) sociable

3) recent 4) creative

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

112 It was difficult, but after many years I was able to ---------- the man that had hit me with his car and taken
my ability to walk.

1) hate 2) forgive

3) expect 4) appreciate

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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دبیرمدرسه

گزینه 4 1

ترجمۀ جمله: البته که تو توی خیابون یه ده دالری پیدا کردی و سریعًا خرجش کردی- باد آورده رو باد باد آورده را باد

می برد! 

1) با دقت

2) به تدریج

3) خوشبختانه

4) فورا، سریعا

کنکور سراسری هنر داخل 1400

گزینه 2 2

ترجمۀ جمله: زباله دانی های (محل های دفن زباله) مدرن اغلب با الیه هایی از مواد جاذب و ورقه های پالستیکی

پوشانده شده است تا از نفوذ آالینده ها به خاک و آب جلوگیری شود.

1) سیاالت

2) محل های دفن زباله

3) سوخت های فسیلی

4 )کولرهای گازی

کنکور سراسری هنر داخل 1400

گزینه 1 3

ترجمۀ جمله: در ابتدا، رأی دهندگان توجه زیادی به او به عنوان مرد مناسب برای این جایگاه نشان ندادند، اما اکنون

آن ها معتقدند که او به اندازۀ کافی تأثیرگذار است.

1) توجه

2) موضوع

3) عالقه

4) توجه

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

منبع: کنکور سراسری

Royanclub@رویان کالب
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گزینه 3 4

سامانتا: او هر روز می گوید که عاشق من است. اما برای روز تولدم هیچ کاری نکرد، و هنوز نمی خواهد با پدر و

مادرم مالقات کند.

ِکلر : مراقب باش، دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

1) دو عقل بهتر از یک عقل است/ دو سر بهتر از یک سر است

2) از دل برود هرآن که از دیده برفت

3) دوصد گفته چون نیم کردار نیست

4) کبوتر با کبوتر باز با باز

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 5

ترجمۀ جمله: اگر می خواهید دوست شوید، نمی توانید مدام خود را نگه دارید. مالقات با افراد را شروع کنید!

1) آویز کردن

2) ترک کردن

3) بستن، مسدود کردن

4) نگه داشتن

کنکور سراسری هنر داخل 1400

گزینه 1 6

ترجمۀ جمله: جولی همیشه می گوید که او به مدرسه بخشش می کند، و او هرگز نمی کند، بنابراین من شک دارم امسال

هم بخشش کند. به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

1) بخشش خواهد کرد

2) متشکل خواهد شد از

3) متکی خواهد بود به

4) فراهم خواهد کرد با

کنکور سراسری هنر داخل 1400

گزینه 1 7

ترجمۀ جمله: یک موش را به فیل نشان دهید و او همچنان به حرکت خود ادامه می دهد، اما زنبورهای عصبانی

می توانند یک گلۀ کامل را فراری دهند.

1) گله

2) ابزار

3) ساده

4) منطقه :

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 8

ترجمۀ جمله: مردم تشنه هر چیزی هستند که به زندگی آن ها شکل و هدف می بخشد.

1) هدف

2) احساس

3) اخالق

4) نماد

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 9

ترجمۀ جمله: او عادت ندارد که برای پول خودش کار کند. شوهرش هرچه می خواهد به او می دهد، او حتی ماشین

جدیدش را ریز ریز کرده است. من حدس می زنم که این یک مورد آنچه آسان به دست آید آسان هم از دست

می رود.

1) آنچه آسان به دست آید آسان هم از دست می رود

2) کارکن تا استاد شوی

3) اقدامات بلندتر از کلمات صحبت می کنند.

4) جوجه هایت را قبل از آنکه از تخم در بیایند نشمار

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 10

ترجمۀ جمله: منطقه ای که برای تعطیالت به آنجا می رویم به طور فزاینده ای در حال محبوب شدن است.

1) به    طور فزاینده

2) سخاوتمندانه

3) از نظر احساسی:

4) مقدمتٌا، در درجه اول

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 11

ترجمۀ جمله: زمانیکه دانش آموزان در آزمایش علمی شرکت می کنند، به جواب سوال هایشان در مورد علت رشد سریع

باکتری ها در مناطق مرطوب دست پیدا می کنند.

1) جستجو کردن

2) ملزم کردن

3) به دست آوردن

4) تمرین کردن

کنکور سراسری زبان داخل 1400
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گزینه 3 12

ترجمۀ جمله: من و جین در مورد چیزهای زیادی صحبت می کنیم، اما من نمی توانم به یاد بیاورم که ما در آن زمان

خاص که در ذهن شما است در مورد چه چیزی بحث می کردیم.

1) تازه

2) گیج

3) ویژه، خاص

4) متمایز، برجسته

کنکور سراسری هنر داخل 1400

گزینه 1 13

ترجمۀ جمله: این پروژه موفقیت بزرگی داشته است، به لطف کارکنان متعهد ما، می خواهم از شما به خاطر تمام

زحماتی که برای آن کشیده اید تشکر کنم.

1) متعهد، اختصاصی

2) سیستماتیک

3) مقدماتی

4) بزرگ کننده

کنکور سراسری هنر داخل 1400

گزینه 3 14

ترجمۀ جمله: مردی که صد سال پیش این شرکت را تاسیس کرد هرگز فکر نمی کرد که روزی از نظر اندازه و اهمیت

اینقدر بزرگ شود.

1) تالیف کرد

2) سبب شد

3) تاسیس کرد

4) بدست آوردن

کنکور سراسری هنر داخل 1400

گزینه 4 15

ترجمۀ جمله: کارهایی که باید در غیاب من انجام دهید هیچ ترتیب مهمی ندارند، بنابراین می توانید با هر یک از

آن ها که می خواهید شروع کنید.

1) محدوده

2) حقیقت

3) قانون

4) ترتیب، سفارش

کنکور سراسری هنر داخل 1400
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گزینه 4 16

ترجمۀ جمله: خوشبختانه، نیازهای کل جامعه، نه فقط ثروتمندان بوسیلۀ سیستم مراقبت بهداشت عمومی ما برآورده

شده است.

1) تغذیه کردن

2) نگهداشتن

ساختن (3
4) تامین کردن، برآورده کردن

کنکور سراسری زبان داخل 1400

گزینه 2 17

ترجمۀ جمله: در همه جای پارک تابلوهایی بود که میگفت، روی چمن نروید.

سایت ها (1

تابلوها (2
تقاضاها (3

4) تصاویر

کنکور سراسری زبان داخل 1400

گزینه 1 18

ترجمۀ جمله: شهر و حومه اش خیلی جالب هستند، با جاذبه های تفریحی و موزه های هنری.

تفریحی (1
2) دوزبانه

نامرئی (3
4) وحشی

کنکور سراسری زبان داخل 1400

گزینه 4 19

ترجمۀ جمله: مالکان خانه می خواهند گاراژ را به یک اتاق خواب سوم برای پسرشان تبدیل کنند.

1) وقف کردن

2) منتقل کردن

3) مبادله کردن

4) تبدیل کردن

کنکور سراسری زبان داخل 1400
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گزینه 3 20

ترجمۀ جمله: ما پی خواهیم برد چگونه پروژه را انجام دهیم وقتی که همه باهم هستیم.

1) جستجو کردن

2) وابسته بودن به

3) فهمیدن

4) تشکیل دادن

کنکور سراسری زبان داخل 1400

گزینه 2 21

الف) چرا فکر می کنید تد احساساتی است؟

ب: چون همه دوستانش همینجوری هستند.

الف: اوه، راست میگویی "کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز."

1) به عمل کار بر آید به سخندانی نیست.

2) کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز

3) آشپز که دو تا شد آش شور می شود یا بی نمک

4) کار نیکو کردن از پر کردن است.

کنکور سراسری زبان داخل 1400

گزینه 3 22

ترجمۀ جمله: ناگهان، کسی فریاد زد "کمک! این مرد قصد دارد مرا بکشد،" و مرد فورًا سوار موتور شد.

1) با دقت

مستقیما (2

3) فورًا

4) بهطور غیر منتظره

کنکور سراسری زبان داخل 1400

گزینه 3 23

ترجمۀ جمله: به طرز شگفت آوری، تا همین اواخر توجه چندانی به کاهش مقدار زیادی از مواد غذایی که هر ساله دور

ریخته می شود، نمی شد.

1) به درستی

2) بالفاصله

3) به طرز شگفت انگیزی

4) به طور تصادفی

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

@konkorilife



7لرنیتو 1401 /30

گزینه 4 24

ترجمۀ جمله: خوانندگان مجله گفتند که آن ها داستان های بیشتری در مورد مردم عادی و داستان های کمتر در مورد

افراد ثروتمند و مشهور می خواهند.

1) مفید

2) سالمندان

3) پیشرفته

4) معمولی

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 25

ترجمۀ جمله: این کتاب شامل یک برنامۀ تمرین 28 روزه است که زنان می توانند در خانه یا باشگاه انجام دهند.

1) بافتن

2) به دست آوردن

3) شامل بودن

4) تصور کردن

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 26

ترجمۀ جمله: پس از سال ها تحقیق، دانشمندان ویروسی را که مسئول این بیماری است را شناسایی کردند.

1) تاسیس کردن

2) مجروح کردن

3) قدردانی کردن

4) شناسایی کردن

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 27

ترجمۀ جمله: من از تنوع انتخاب هایی که در دسترس بودند شگفت زده شدم.

1) اطالع

2) تنوع

3) دسترسی

4) مقدمه

از کشور 1400 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 28

ترجمۀ جمله: 80 درصد از والدین فکر می کنند تلویزیون برای جامعه و مخصوصًا کودکان مضر است.

1) عجیب

2) داخلی

3) قدرتمند

4) مضر

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 29

ترجمۀ جمله: برای یادگیری صحیح صحبت کردن به یک زبان، باید در کشوری زندگی کنید که به آن زبان صحبت

می شود.

1) به طور فزاینده

2) جالب

3) به درستی

4) احتماًال

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 30

ترجمۀ جمله: دوست قدیمی من قول داد که بعد از رفتن من، هر روز با من تماس می گیرد و ما مثل همیشه نزدیک

می مانیم. اما چند ماهی از رفتن من می گذرد و من اصًال خبری از آن ها ندارم، حدس می زنم وقتی می گویند از دل برود

هر آنکه از دیده برفت درست است.

1) آنچه آسان به دست آید آسان هم از دست می رود

2) کارکن تا استاد شوی

3) دل برود هر آنکه از دیده برفت

4) جوجه هایت را قبل از آنکه از تخم در بیایند نشمار

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

@konkorilife
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گزینه 1 31

ترجمۀ جمله: سپس این دیدگاه وجود دارد که مراقبت از محیط زیست ضروری نیست زیرا این چیزی است که از خود

مراقبت می کند، که درست نیست.

1) مراقبت کردن

2) ساختن

3) شامل شدن

4) مخفف

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 32

ترجمۀ جمله: آیا چیزهای زیادی از تصادف به خاطر دارید؟ "نه، همه چیز خیلی ناگهانی اتفاق افتاد."

1) با آرامش

2) با دقت

3) ناگهانی

4) داوطلبانه

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 33

ترجمۀ جمله: کودک ممکن است اشک بریزد اگر فردی ناشناس او را در آغوش بگیرد یا حتی اگر برای لحظه ای در

مراقبت شخص ناآشنا قرار گیرد.

1) شکل

2) انفجار، شلیک

3) تبدیل

4) اندازه گیری

نکته: عبارت " burst into tears" به معنی "اشک ریختن" را به خاطر بسپارید.

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 34

ترجمۀ جمله: زندگی در خانه ای سرد یا مرطوب احتمال ابتال به سرفه و عفونت های قفسه سینه را افزایش می دهد.

1) عادات

2) حمالت

3) انواع

4) عفونت ها

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 35

ترجمۀ جمله: برای خاموش کردن آتش در مرکز شهر، آتش نشان فراخوانده شدند.

1) رشد کردن

2) خاموش کردن

3) پذیرش شدن

4) بیرون دادن، خارج کردن

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 36

ترجمۀ جمله: سارا امیدوار است که زندگی حرفه ای او از یک سال آینده به حالت عادی بازگردد- دیگر هیچ بیماری

کووید 19، دیگر ماسک هایی که ارتباط آن ها را با مشتریانی که ممکن است گیج یا کم شنوا باشند، کند کند، استفاده

نشود.

1) تنبل

2) فقیر، ضعیف

3) ضعیف

4) سخت

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 37

ترجمۀ جمله: من با نگرانی و عدم اطمینان از اینکه در آینده چه کار کنم، جلسه را ترک کردم.

1) نامطمئن

2) غیر مفید

3) غیر قابل تغ�ر

4) غیر قابل فهم

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 38

ترجمۀ جمله: آن ها نتوانستند اطالعات خواسته شده از آن ها را ارائه دهند.

1) دست یافتن

2) درخواست کردن

3) احاطه کردن

4) در نظر گرفتن

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 39

ترجمۀ جمله: در هر مالقات، کودکان وزن می شدند و جزئیات مربوط به سالمت، رژیم غذایی و محیط خانۀ آن ها ثبت

می شد.

1) تصمیم گرفتن

2) وزن کردن

3) احترام گذاشتن

4) فراهم کردن

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 40

ترجمۀ جمله: عالوه براین، دریافت مقدار مناسب مواد غذایی می تواند به بدن در مقابله با عفونت و بیماری های

مختلف کمک کند.

1) بیماری ها

2) بخش ها، قسمت ها

3) هویت ها

4) ابزارها، وسیله ها

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 41

ترجمۀ جمله: از نظر سرگرمی چیز زیادی در این شهر وجود ندارد- فقط همین سینما و چند قهوه خانه وجود دارد.

1) سرگرمی، تفریح

2) ترتیب، چیدمان

3) ارتباط

4) مقصد

انسانی داخل 1400 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 42

ترجمۀ جمله: وقتی که شما چیزی از قبیل یک گزارش، یک کتاب، یا یک برنامه  را گردآوری می کنید، شما آن را با

جمع آوری کردن و کنار هم گذاشتن بسیاری از اطالعات تولید می کنید.

1) ربط دادن

2) مبادله کردن

3) جذب کردن

4) گردآوری کردن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

گزینه 3 43

ترجمۀ جمله: مانند بسیاری از دختران دیگر، آنا همیشه از مادرش مشاوره می گیرد چون می داند که یک دست صدا

ندارد.

1) کار نیکو کردن از پر کردن است.

2) آشپز که دو تا شد آش شور می شود یا بی نمک

3) یک دست صدا ندارد.

4) کبوتر با کبوتر باز با باز

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

گزینه 2 44

ترجمۀ جمله: او حرف زد و حرف زد. در یک نقطه من فکر کردم که او تمام شب را ادامه خواهد داد.

1) مراقبت کردن

2) ادامه دادن

3) فهمیدن

4) چسبیدن به

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

گزینه 1 45

ترجمۀ جمله: به او بگو�د متوجه شده اید که منظور او خوب است، اما در آینده، او باید مطمئن شود که از

برنامه هایی که مستقیمًا بر شما تأثیر می گذارد خوشحال هستید.

1) مستقیمًا

2) در حقیقت

3) ناگهان

4) به طور نامفهوم

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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گزینه 4 46

ترجمۀ جمله: مادر شیوا در زبان انگلیسی روان نیست و نمی تواند از تکنولوژی استفاده کند، بنابراین شیوا مسئول

ورود همۀ بچه به کالس آنالین شان است قبل از اینکه او جلسات آنالین کاری اش را شروع کند.

1) اجتماعی

2) دقیق

3) معمولی

4) روان

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

گزینه 3 47

ترجمۀ جمله: در بزرگراه مشکالت غیرمنتظره ای به خاطر تصادف رخ داده است.

1) مقدماتی

2) در معرض خطر

3) غیر منتظره

4) غیر قابل تغ�ر

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

گزینه 2 48

ترجمۀ جمله: استرالیا هویت فرهنگی خاص خود را دارد که بسیار متفاوت از انگلیس است.

۱) مساله، موضوع، مشکل

۲) هویت

3) دانش

۴) رصدخانه

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

گزینه 3 49

ترجمۀ جمله: کدام کشاورزان و کدام مناطق اولین استفاده کنندگان فناوری جدید در کشورهای در حال توسعه خواهند

بود؟

۱) سنت ها، آ�ن

۲) فاصله ها

۳) مناطق

۴) معادل ها

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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گزینه 4 50

ترجمۀ جمله: آنچه که مدارس در درس خاصی یا در یک مقطع ویژه تدریس می کنند هنوز به طور گسترده در میان

ایالت ها و کشورها متفاوت است.

۱) ناگهان

۲) درواقع

۳) به طور تدریجی

۴) به طور گسترده، خیلی زیاد

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

گزینه 3 51

ترجمۀ جمله: اد بیشتر دوستانش را در سالن ورزشی مالقات می کرد. اکنون هفته ای یکبار، همۀ آن ها باهم مالقات

می کنند و با دوچرخه سواری در سطح شهر ورزش می کنند. به قول معروف، کبوتر با کبوتر، باز با باز.

۱) به عمل کار برآید، به سخندانی نیست

۲) بادآورده را باد می برد

۳) کبوتر با کبوتر، باز با باز

۴) دو عقل بیشتر از په عقل کار می کنه

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

گزینه 3 52

ترجمۀ جمله: بسیاری از والدین احساس می کنند که به نوعی می توانند آموزش مناسب تری را در خانه ارائه دهند.

1) راستگو

۲) جسمی

۳) مناسب

۴) تکراری

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

گزینه 1 53

ترجمۀ جمله: موارد موجود در منو از غذاهای چینی مانند هات پات و کوفته تا غذاهای پاستای ایتالیایی متغیر است.

۱) متغیر بودن

۲) انتخاب کردن

۳) توسعه دادن

۴) تولید کردن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

@konkorilife



15/30لرنیتو 1401

گزینه 1 54

ترجمۀ جمله: ر�س آتش نشانی از تیم خود دفاع کرد و گفت که آن ها برای نجات جان آن دختر همه تالش خود را

کرده اند.

1) دفاع کردن

۲) مصرف کردن

۳) هشدار دادن

۴) انتقال دادن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

گزینه 2 55

ترجمۀ جمله: چه راه بهتری به منظور یافتن ایدۀ نابی برای باغچۀ خود بهتر از دیدن (باغچه) دیگران هست.

1) راه حل

۲) الهام، منبع الهام، ایدۀ ناب

۳) تجربه

۴) تخیل، تصور

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

گزینه 1 56

ترجمۀ جمله: فروشگاه همچنین آثار هنری مانند ظروف سفالی، شیشه و لوازم دکوراسیون منزل ساخته شده را که

توسط بیش از ۸۰ هنرمند ساخته شده را به فروش می رساند.

۱) ظروف سفالی

۲) گنج

۳) محصوالت

۴) ابزارها

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

گزینه 2 57

ترجمۀ جمله: در ۲۶ اوت، او به آزمایشگاه خود بازگشت و روز بعد آزمایش هایش را بر روی المپ الکتریکی اش شروع

کرد.

۱) نسل ها

۲) آزمایش ها

۳) ترکیبات

۴) اختراعات

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400
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گزینه 2 58

ترجمۀ جمله: شبکۀ (جامعۀ) والدین معتقد است که فرزند داری را می توان آموخت، و بهبود ارتباطات می تواند باعث

شگفتی هایی برای سعادت خانواده شود.

1) هدیه

2) شگفتی

3) گنجینه

4) توابع، عملکردها

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 3 59

ترجمۀ جمله: غذا بخشی از هویت شماست، پس با خوردن هله هوله که نه تنها برای بدن بلکه برای ذهن شما هم

مضر است، چه چیزی را دارید درباره خودتان می گو�د؟

1) عملکرد

2) اصل

3) هویت

4) میراث

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 60

ترجمۀ جمله: بسیاری از زبان آموزان زبان دوم مفید می دانند که موفقیت ها و مشکالت یادگیری خود را ردیابی کنند به

وسیلۀ نگه داشتن یک یادداشت برداری روزانه تا استراتژیها و مشکالتی که در طول مطالعه اشان با آن ها مواجه

شدند را ثبت کنند.

1) کارگاه

2) منبع

3) دفتر خاطرات روزانه

4) راهنما

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 61

ترجمۀ جمله: این کشور باستانی دارای فرهنگی قدیمی و غنی است. تاریخچۀ آن ها برای نسل های بی شماری از پدر به

فرزند منتقل شده است.

1) اخالقی

2) فوری

3) بی شمار

4) پیچیده

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 62

ترجمۀ جمله: پسر جوان از اینکه چند ستاره در کل جهان وجود دارد، تعجب کرده است، اما بعید است که او درنهایت

جواب خود را پیدا کند.

1) تصور کرده

2) تعجب کرده

3) یادآوری شده

4) شناسایی شده

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 63

ترجمۀ جمله: مریم بسیار سخاوتمندانه بود و کمک کردن به افراد نیازمند به هر راه ممکن را دریغ نمی کرد.

1) پس انداز

2) جذب شده

3) اهدا شده

4) ورزش کردن

نکتۀ: همایند spared no pains به معنای دریغ نکردن است.

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 64

ترجمۀ جمله: زبان آنو شمال کبک برای کلمۀ موسیقی معادل ندارد زیرا از نظر آن ها موسیقی در همه جا و در هر

موجود زنده ای وجود دارد.

1) شماره

2) احساس

3) لذت

4) معادل

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 65

ترجمۀ جمله: بسیاری از ما شکایت داریم که اکثر دانشجویان کالج یک زبانه هستند و به غیر از زبان مادریشان

نمی توانند به زبان دیگری صحبت کنند.

1) منظم

2) طبیعی

3) باستانی

4) یک زبانه

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 66

ترجمۀ جمله: تدریس به طور موثر نیازمند عشق واقعی به کودکان، توانایی مدیریت طیف گسترده ای از رفتارها و صبر

عظیم است.

1) موثر

2) امیدوارم

3) روان

4) گسترده

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 67

ترجمۀ جمله: اگر می خواهید یک دانشمند برجسته باشید، باید به پیشرفت علم کمک کنید تا همه شما را به خاطر

بسپارند.

1) مورد انتظار

2) تحت تأثیر

3) در نظر گرفته شده

4) برجسته

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 68

ترجمۀ جمله: اگر به کشور من سفر می کنید، توصیه می کنم حتمًا (اطمینان حاصل کنید) از قسمت شمالی دیدن

کنید. همه چیز در آنجا عالی است.

1) تحویل گرفتن اتاق در هتل

2) اطالع رسانی

3) اختصاص دادن

4) مطمئن شدن، اطمینان حاصل کردن

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 69

ترجمۀ جمله: نویسنده رابرت هیلن زمانی گفته است که عشق شرایطی است که در آن خوشحالی فرد دیگری برای

خوشحالی شما ضروری است.

1) مهمان نواز

2) ضروری، حیاتی

3) جذاب

4) خالق

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 70

ترجمۀ جمله: وقتی آن پسر در کالس دیگر نفس نکشید یک اقدام فوری توسط کسی در کالس نیاز بود تا عملیات

احیا را برای نجات او انجام دهد.

1) مبتدی

2) فوری

3) در دسترس

4) سطح متوسط

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 71

ترجمۀ جمله: مردم پیوسته در حال خرید محصوالت بیشتر و ساخت خانه های بیشتر هستند. آب شیرین، نفت و گاز

طبیعی تنها برخی از منابع مورد نیاز هستند.

1) تقاضا

2) تنوع

3) تخفیف

4) بی نظمی

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 72

ترجمۀ جمله: کسی یک بار به شوخی گفت که کامپیوترها هرگز به طور کامل جایگزین انسان نخواهند شد تا زمانی

که یاد بگیرند به شوخی های رئیس بخندند.

1) مقایسه

2) بازنشستگی

3) احترام

4) جایگزین

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 73

ترجمۀ جمله: آیا قصد دارید تمام شب به کار خود ادامه دهید؟ فکر می کنم باید کمی به خودتان استراحت بدهید.

1) تسلیم شدن

2) سقوط کردن

3) ادامه دادن

4) بستگی به

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 74

ترجمۀ جمله: آیا وقتی گفتید که قصد دارید کار فعلی خود را ترک کنید، جدی بودید یا فقط شوخی می کردید؟

1) طبیعی

2) سرگرم کننده

3) هیجان زده

4) جدی

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 75

ترجمۀ جمله: لیال احساس نامرئی بودن کرد چرا که هیچکس به وی توجه نکرده و همه طوری رفتار می کردند که

گویی او اصال آنجا نیست.

1) گستاخ

2) ظالم، بی رحم

3) نامریی، پنهان

4) غیر قابل تغ�ر

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 76

ترجمۀ جمله: وحشت، ذهن تمامی مسافران درون هواپیمای درحال سقوط را پر کرد.

1) وحشت

2) احساس، عاطفه

3) اختالل

4) درد

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 77

ترجمۀ جمله: سیستم کامپیوتری جدید آنقدر پیچیده است که هیچکس در اداره نمی تواند از آن به درستی استفاده

کند.

1) جدی

2) ماهر

3) پیچیده

4) برجسته، ممتاز

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 78

ترجمۀ جمله: یک مدخل فرهنگ لغت متشکل از مجموعه ای از اطالعات است که عبارت یا کلمه ای را شرح میدهد.

1) مخفف

2) خطاطی

3) راهنما، راهنمایی

4) مدخل، ورودی

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 4 79

ترجمۀ جمله: کلمات بسیاری در زبان انگلیسی وجود دارد که ریشۀ آن ها به زبان یونانی بازمیگردد.

1) مورد

2) مساله، مشکل

3) حس

4) ریشه، اصالت

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 2 80

ترجمۀ جمله: ازآنجایی که نویسنده بیشتر از 2 هزار شعر نوشته است، جمع آوری اشعار به صورت یک کتاب برای ناشر

مدت زمان زیادی طول خواهد کشید.

1) تعویض

2) جمع آوری

3) از حفظ خواندن

4) محصور کردن، احاطه کردن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 81

ترجمۀ جمله: او تماسی را از فروشگاه دریافت کرد که به او می گفت شخصی باید جهت دریافت بسته ای که سفارش

داده بودند در خانه باشد.

1) دریافت، تحویل

2) تخفیف

3) نیاز

4) دسترسی

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 2 82

ترجمۀ جمله: برای برخی افراد، مطالعۀ تاریخ بسیار باارزش بوده است که به عنوان (بخشی) ضروری برای یک

تحصیالت کامل در نظر گرفته می شود.

1) پشتیبانی شده

2) محسوب شده، در نظر گرفته شده

3) شرکت کرده

4) اطالع داده شده

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

@konkorilife



23/30لرنیتو 1401

گزینه 1 83

ترجمۀ جمله: نه، نه. به نظر می رسد تو نکته ای که سعی داشتم بگویم را درک نکرده ای، تمام هدفم این است که شما

بیشتر از خودتان مراقبت کنید.

1) نکته

2) مسئله

3) مشکل

4) توصیه، سفارش

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 84

ترجمۀ جمله: یادگیرنده های پویا دانش آموزانی هستند که اگر اجازۀ فعال بودن به آن ها داده شود بهتر یاد میگیرند.

1) خوشحال

2) احساسی

3) فعال بودن

4) اجتماعی

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 4 85

ترجمۀ جمله:

سخنرانی غیرقابل فهم آن مرد برای حضار، مفهوم خیلی کمی داشت، بنابراین بسیاری قبل از آنکه سخنرانی به نیمۀ راه

برسد آن را ترک کردند.

1) باستانی

2) بی شمار

3) تک زبانه

4) غیرقابل فهم

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 86

ترجمۀ جمله: هنری دوست دارد که دوش طوالنی بگیرد و همۀ آب گرم را قبل از اینکه دیگران شانس حمام کردن را

پیدا کنند، استفاده کند.

1) افتادن

2) مردن، درگذشتن

3) استفاده کردن

4) خاموش کردن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 2 87

ترجمۀ جمله: من عقیده دارم که همگی باید به طبعیت احترام بگذاریم و دولت نیز باید تالش بیشتری کند تا از

خسارات محیطی جلوگیری کند.

1) مستلزم

2) جلوگیری کند.

3) مراقبت کردن

4) تغ�ر دادن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 4 88

ترجمۀ جمله: وقتی مجبور شدیم پرداخت غیرمنتظره ای برای تعمیرات ماشین داشته باشیم حفرۀ بزرگی در اندوخته های

مالی ما ایجاد شد.

1) محتاطانه

2) مطلقًا

3) با بی احتیاطی

4) غیرمنتظره 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 1 89

ترجمۀ جمله: کودکان توجه خاصی به معلم به هنگام توضیح دادن دربارۀ امتحان مهم بعدی کردند.

1) خاص

2) محبوب

3) مشتاق

4) سرگرم شده

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 4 90

ترجمۀ جمله: ما ملتی قدیمی هستیم و به میراث ملی خود افتخار میکنیم.

1) نسل

2) ترکیب

3) قاره

4) میراث

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 1 91

ترجمۀ جمله: او به دانش آموزان می آموزد كه به ملل مختلف احترام بگذارند و برای تنوع فرھنگ ھای دیگر ارزش قائل

شوند.

1) احترام

2) لذت

3) میراث

4) احتمال

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 3 92

ترجمۀ جمله: روزنامه نگارها گاھی قول می دھند تا هویت منابع خود را پنهان نگه دارند.

1) اخالق

2) راهنما

3) هویت

4) مقصد

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 4 93

ترجمۀ جمله: پیراهن منحصر به فرد نیست زیرا تولیدکننده میلیون ها پیراهن درست مانند آن را ایجاد کرده است.

1) جدی

2) سنتی

3) تزئینی

4) منحصر به  فرد

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 2 94

ترجمۀ جمله: ما طوری پرورش یافته بودیم که پول قرض گرفتن را بد بدانیم.

1) فهمیدن، متوجه شدن

2) پرورش یافتن، بار آمدن

3) جستجو کردن

4) کنار آمدن

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 4 95

ترجمۀ جمله: هر دو طرف به دنبال راه حلی برای حل مشکل هستند و امیدوارند که در طول جلسه موضوعات را با

یکدیگر مورد بحث قرار دهند.

1) مقایسه کردن

2) ترتیب دادن

3) پیوستن، ملحق شدن

4) به دنبال چیزی بودن

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 3 96

ترجمۀ جمله: کارگردان (مدیر) هرگز از بیش از 10 نفر درخواست نمی کند که در پروژه های خود با او همکاری کنند و

می خواهد این ده نفر بهترین  باشند. او همیشه می گوید: "وقتی تعداد افراد زیاد باشد، هیچ کس کار را جدی نمی

گیرد."

1) می شود

2) می آورد

3) گرفتن

4) می دهد

نکته: همایند " take sth seriously" به معنای "جدی گرفتن چیزی" است.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 2 97

بعد از سپری کردن سه ساعت در اتاق انتظار مطب دکتر، زن هنوز صبورانه منتظر قرار مالقات خود بود.

1) خوشبختانه

2) صبورانه

3) به طور مکرر

4) کامال

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 3 98

ترجمۀ جمله: کارگران شیفت شب هنگام قطع برق مجبور شدند کار خود را متوقف کنند. در واقع همه جا تاریک بود.

1) قانون

2) سوخت

3) برق، نیرو

4) زغال سنگ

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 1 99

ترجمۀ جمله: علم با جایگزین کردن تئوری های قدیمی با نظریه های جدید که پیش بینی های بهتری انجام می دهند،

پیشرفت می کند.

1) جایگزین کردن

2) اطالع رسانی کردن

3) توصیه کردن

4) اطراف

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 3 100

ترجمۀ جمله: مطالعات نشان داده است افرادی که مقدار زیادی میوه و سبزیجات را در وعده های روزانۀ خود قرار

می دهند، دارای نرخ پا�ن تری از سرطان ها هستند.

1) موجود

2) متفاوت

3) سخاوتمندانه

4) متوسط

نکتۀ مهم: واژۀ generous به معنای مقدار زیاد هم به کار می رود.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 3 101

ترجمۀ جمله: ما گاهی اوقات کم سخن را به اشتباه دارای توانایی کمتر نسبت به افرادی که زیاد صحبت می کنند، در

نظر می گیریم.

1) یادآوری کردن

2) احترام گذاشتن

3) درنظر گرفتن

4) مقایسه کردن

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 1 102

ترجمۀ جمله: من خوشحالم که در یک کنفرانس بین المللی در بین گروهی از اساتید برجسته در رشتۀ خودم از سراسر

جهان حضور داشته ام.

1) برجسته

2) منعکس شده

3) شناسایی

4) بزرگ شده

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 4 103

ترجمۀ جمله: باورنکردنی است که به نظر می رسد ما انسان ها آن اندازه که باید به تأثیر مضر اثر خود بر الیۀ اوزون

اهمیت نمی دهیم.

1) طبیعی

2) نامرئی

3) بی نظیر

4) مضر

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 3 104

ترجمۀ جمله: آشنایی با موضوعی که به زبان دوم در حال خواندن آن هستید، باعث می شود که معنی واژگان جدید را

حدس بزنید.

1) توانایی

2) تنوع در

3) آشنایی با

4) عدم قطعیت در مورد

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 105

ترجمۀ جمله: اگر آن ها علت مشکل را بدانند، می توانند بفهمند که چگونه می توان از بروز مجدد آن جلوگیری کرد.

1) ادامه دهید

2) متوجه  شدن

3) مراقبت از

4) شرکت کردن در

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 3 106

ترجمۀ جمله: وقتی با یک کلمۀ ناآشنا مواجه می شوید، بهتر است معنی آن را در یک واژه نامۀ دو زبانه جستجو کنید.

1) فکر کردن

2) رعایت کردن

3) جستجو کردن

4) ادامه دادن

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 107

ترجمۀ جمله: من معتقدم هنر به اندازۀ ریاضیات و علوم طبیعی ضروری است و بنابراین باید بسیار جدی گرفته شود.

1) صلح آمیز

2) ضروری

3) ماهر

4) سنتی

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 108

ترجمۀ جمله: به عنوان رئیس یک شرکت بزرگ، جف باید با فداکاری و صداقت عمل کند تا موفق باشد.

1) میراث

2) نعمت

3) دستاورد

4) فداکاری

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 109

ترجمۀ جمله: خدماتی که آن ها آغاز کرده اند قصد دارد نیازهای دانش آموزان در گروه های سنی مختلف را برطرف کند.

1) عمل کردن

2) برطرف کردن

3) متغیر بودن

4) پیروی کردن

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 110

ترجمۀ جمله: خوب است که آن ها در این پروژه واقعًا در معرض خطر نبودند، اما موافقم، در یک شرایط واقعی افراد

می توانستند کشته شوند.

1) واقعأ

2) شجاعانه

3) بی دقت

4) با تردید
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30لرنیتو 1401 /30

گزینه 1 111

ترجمۀ جمله: طبیعتًا ونیز بسیار شلوغ است و هتل ها و رستورآن ها گران هستند، اما اکنون این فرصت بی نظیر و

زمان بسیار خوبی برای من است تا بتوانم این شهر زیبا را تجربه کنم.

1) بی نظیر

2) اجتماعی

3) اخیر

4) خالق

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 112

ترجمۀ جمله: اگرچه کار سختی بود، اما بعد از سال ها توانستم مردی را که با ماشینش به من زده بود و توانایی راه

رفتن را از من گرفته بود، ببخشم.

1) نفرت داشتن

2) بخشیدن

3) انتظار داشتن

4) قدردان بودن

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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