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با پاسخ تشریحی انگلیسی

 

1-A:Mona ………. The manager’s job? 

      B:But she has hardly any work experience. 

1)offers                         2)is offered          3)has offered        4)has been offered 

 )سراسری زبان(

درست است. 4جواب: گزینه 

فعل دو مفعولیه.  offer زمان حال کامل مجهول مد نظر است.توجه کنید که فعل

2-Teams from many countries ……….. to take part in the previous  OIympic Games. 

1)did not invite            2)have not been invited     3)were not invited  4)have not invied 

(44ربی )تج  

درست است. 3جواب: گزینه 

درسته.3گزینه   Previous بعدش نیومده، پس مجهوله، با توجه به صفت   invite مفعول فعل 

3-There was a fire at the hotel last week.Two of the rooms…… . 

1)have damaged        2)had damaged         3)were damaged         4)were damaging 

(44)زبان عمومی 

درست است. 3جواب: گزینه 

است. 3مفعولش نیامده، پس مجهوله .تنها گزینه مجهول ، گزینه   Damage  پس از 
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4-The girl ……… two days before she …….. to be missing. 

1)disappeared-reported 

2)was dis appeared- reported 

3)disappeared-was reported 

4)was disappeared-was reported 

(44)زبان اختصاصی 

درست است. 3جواب: گزینه 

هم به دلیل نیومدن مفعول بعد از جای   report فعل الزمه که مجهول نمی شود ،  disappear

 خالی مجهول است.

5-Do you know that Maria …… as a computer programmer of the company? 

1)was inviting   2)is inviting           3)has been invited       4)is going to invite 

(48)سراسری ریاضی 

درست است. 3جواب : گزینه 

است.تنها گزینه مجهول  3بعد از نقطه چین نیامده پس مجهول است،گزینه   invite مفعول 

6-The land next to our house ………… sold to the government recently. 

1)is               2)will be       3)has been         4)had been 

(48)سراسری تجربی 

درست است. 3جواب : گزینه 

می تواند نشانه ی زمان ماضی نقلی باشد.البته توجه به معنی جمله هم   Recently وجود 

 راه گشاست.
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7-Many apartments …… for the poor employees during the last five years. 

1)are built            2)were building        3)have built      4)have been built 

(48هنر )سراسری 

درست است. 4جواب : گزینه 

 عبارت During the last /pastهمواره نشانه ماضی نقلی است.

8-Mona Lisa ……. By Leonardo da Vinci as far as I ……… . 

1)was painted –know  

2)was painted –am Known 

3)has been painted –am known 

4)has been painted-know 

(48 )سراسری زبان

درست است. 1جواب: گزینه 

9-The robber …… since last week. 

1)wasn’t seen         2)hasn’t been seen        3)has seen       4)hadn’t been seen 

(48)آزاد ریاضی صبح 

درست است. 2جواب: گزینه 

 فعلseeمجهول است چون مفعول بعدش نیامده.

https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php?metaword=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C


4 

 sinceنشانه ی ماضی نقلی است.

10-Gold …….. from deep underground in some Africa countries. 

1)is mined     2)has mined       3)mined         4)is mining 

(48)آزاد ریاضی 

درست است. 1جواب: گزینه 

در این جا مجهول است چون بعد از ان مفعول نیامده و تنها گزینه ی مجهول هم گزینه   Mine فعل 

است. 1  

11-The chosen colors  and the designs that …… in finger painting may give a clue into 

how the painter is feeling inside. 

1)had made        2)are made           3)were being made      4)would be made. 

(48)سراسری منحصرا زبان 

درست است. 2جواب: گزینه 

12-The dishes ……. Yet. Could you please wash them up ? 

1)have been not washed  

2)have not been washed 

3)are not being washed  

4)had not being washed  
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(82)ریاضی   

درست است. 2جواب: گزینه 

باید بعد از فعل کمکی اول بیاید.  not نشانه زمان ماضی نقلی است ، در ضمن   Yet  وجود 

13-My bike …….. !I am going to call the police. 

1)stole  

2)was stealing  

3)had been srolen 

4)was being stolen 

(83)هنر   

درست است. 3جواب: گزینه 
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 تست های کنکوری زبان با پاسخ تشریحی

(2)  

1-The research done producted …….. that surprised almost everyone. 

1)result                       2)pioneers          3)endeavors               4)impressions 

(81)سراسری تجربی 

دست است. 1جواب: گزینه 

نتایجی به بار آورد که تقریبا همه را شگفت زده کرد. تحقیق انجام شده

2-It is ……. Knowledge that swimming is one of the best forms of exercise. 

1)serious          2)average                 3)common             4)efficient 

(81)سراسری تجربی 

درست است. 3جواب: گزینه 

دانند شنا یکی از بهترین اشکال ورزشی است.همه می   

3-My …… of books and magazines is nothing in comparison with that of a library. 

1)collection                  2)production            3)involvement           4)performance 

(81)سراسری خارج 

.درست است 1جواب: گزینه ی 

 مجموعه کتاب ها و مجالت من در مقایسه با یک کتاب خانه هیچی نیست.
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4-This cloth has been slowly ……. In order to make it waterproof. 

1)welcomed            2)processed                   3)researched            4)predicted 

(81)سراسری خارج 

درست است. 2جواب : گزینه ی 

 این پارچه به آرامی فراوری شده تا ضد آب شود.

5-The government has been blamed for not answering ……. To the needs of the 

homeless. 

1)appropriately                  2)comfortably           3)accidentally      4)surprisingly 

(81)سراسری خارج 

درست است. 1گزینه ی جواب: 

دولت به خاطر عدم پاسخگویی به شکلی مناسب به نیازهای افراد بی خانمان ،مورد سرزنش 

 قرار گرفته است.

6-Her own twelve pictures sold fairly well ……… to friends and family. 

1)recently                 2)nearly              3)mostly              4)reasonably  

81سراسری خارج 

درست است. 3جواب: گزینه 

 دوازده عکس خود او به نسبت خوب فروش رفت ، اغلب به دوستان و خانواده.

7-She was running fast ,that is why she is now breathing ……. . 

1)heavily                 2)extremely          3)specifically              4)appropriately 
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(82)سراسری تجربی 

درست است. 1جواب: گزینه ی 

 او داشت تند می دوید ، به همین دلیل است که االن دارد به شدت نفس می  زند.

8-This travel agency holds tours which provide a wide ,variety of outdoor …… . 

1)occasions            2)functions       3)activities         4)instructions 

(82)سراسری انسانی 

درست است. 3جواب: گزینه ی 

ا این آژانس مسافرتی تورهایی برگزار می کند که تنوع وسیعی از فعالیت هایی در هوای آزاد ر

 ارئه می دهد.

9-The success of the ……… depends on our controlling the conditions carefully. 

1)emergency      2)experiment          3)entertainment    4)environment  

(82)سراسری انسانی 

درست است. 2جواب: گزینه ی 

 موفقیت این آزمایش به کنترل دقیق ما روی شرایط بستگی دارد.

10-A good teacher should encourage the students to discover basic scientific ….. . 

1)facts                   2)habits             3)goals            4)tasks 

(82)سراسری خارج 

درست است. 1جواب: گزینه ی 

 یک معلم خوب باید دانش اموزان را به کشف حقایق علمی پایه تشویق کند.
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 تست های کنکوری زبان با پاسخ تشریحی

(3)  

1-A:Did you know that Maria’s getting married? B:No,I didn’t .How  …… ? 

1)reasonable       2)serious         3)wonderful        4)probable 

(83سراسری هنر )

درست است. 3جواب:گزینه   

کند؟الف(می دانستی ماریا دارد ازدواج می 

 ب:نه، نمی دانستم، چه عالی!

2-He escaped from …….. by going to the cinema ever afternoon. 

1)function         2)reality          3)certainty             4)capacity 

(83)سراسری هنر 

درست است. 2جواب: گزینه 

فرار می کرد.او با هر روز بعدازظهر به سینما رفتن از واقعیت 

3-It is …… to assume that he knew beforehand that this would take place. 

1)regular               2)responsible           3)anxious         4)reasonable 

(83)سراسری تجربی 

درست است. 4جواب: گزینه 

اتفاق خواهد افتاد. که اینمنطقی است فرض کنیم که لو از پیش می دانست 
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4-I felt quite …..during the marriage ceremony. 

1)economical            2)emotional        3)calligraphic         4)decorative 

(83)سراسری زبان 

درست است. 2جواب: گزینه ی 

 من در طول مراسم ازدواج کامال احساساتی شده بودم.

5-The sick man put his feet in cold water in the hope that it would help …… his body 

Temperature. 

1)rank               2)lower       3)predict          4)survive 

(83)سراسری زبان 

درست است. 2جواب:گزینه   

ید.کمک کند دمای بدنش پایین بیاآن مرد بیمار پاهایش را به این امید در آب سر گذاشت که 

6-The book was written in a style ……. To the age of the children. 

1)addictive          2)appropriate       3)frequent       4)equipped 

(83)سراسری خارج 

درست است. 2جواب: گزینه 

 کتاب به سبکی مناسب سن این بچه ها نوشته شده بود.

https://www.iranmodares.com/download-index.php?ID=1832
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7-We were glad to see that the ….. of more wood to the fire made it brighter and 

warmer.0 

1)addition            2)formation          3)pollution           4)location 

(84)سراسری ریاضی 

درست است. 1جواب: گزینه ی 

.بیشتر به آتیش ،آن را روشن تر و گرم تر کرد خوشحال بودم از اینکه دیدم اضافه کردن چوب

8-Bahram is not a child anymore.It is time he ….. life more seriously. 

1)made               2)took                3)put     4)did 

(84)سراسری ریاضی 

درست است. 2جواب: گزینه 

را جدی بگیرد. بهرام دیگر یک بچه نیست .وقتش است زندگی

9)She suffered from an …. Problem after her husband’s death , and unfortunately none 

of her friends was ready to help her. 

1)emotional              2)effective          3)excited                 4)addivtive 

(84)سراسری هنر 

ت است.درس 1جواب: گزینه 

 او بعد از فوت همسرش دچار یک مشکل احساسی شد و متاسفانه هیچ کدام از دوستانش 

 آماده کمک بو او نبود.
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10)Reza is not happy with his income ,so he is ….. a new job in a larger city. 

1)turning on           2)turning up           3)looking for       4)looking after 

(84)سراسری هنر 

درست است. 3جواب: گزینه 

 رضا از دستمزدش راضی نیست  بنابراین به دنبال شغل جدیدی در شهر بزرگتری می گردد.
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 تست های کنکوری زبان با پاسخ تشریحی

(4)  

1)This type of plant, which is rare here , is …… found in the mountains of South 

America. 

1)proudly              2)rarely          3)commonly            4)cheerfully 

(84)سراسری تجربی 

درست است. 3جواب: گزینه 

ود.گیاه که در اینجا نادر است در کوه های آمریکای جنوبی به شکلی رایج پیدا می شاین نوع 

2)Both Mr. and Mrs . Karimi are worried   about their son because he does not take life 

…… . 

(84)سراسری تجربی 

درست است. 2جواب: گزینه 

چرا که اون زندگی را جدی نمی گیرد .آقا و خانم کریمی هر دو نگران پسرشان هستند 

3)  A teacher often feels ………… his students when they work hard and achieve 

something important. 

1)proud of             2)bored with            3)certain of          4)worried about 

(84)سراسری زبان 

است.درست  1جواب: گزینه 

یک معلم اغلب احساس غرور می کند  وقتی دانش اموزانش سخت کار می کنند و چیز مهمی 

 به دست می آورند.
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4)I would like to know how Helen manages to keep ….. before examinations. 

1)proud                  2)calm         3)similar        4)natural 

(84 )سراسری انسانی

درست است. 2جواب: گزینه 

 دلم می خواهد بدانم هلن چگونه می تواند قبل از امتحانات آرامشش را حفظ کند.

https://www.iranmodares.com/index.php  

5)I haven’t been to China …… but I have read a lot of books about its culture and 

people. 

1)entirely          2)personally        3)largely     4)internationally 

(84)سراسری انسانی 

درست است. 2جواب: گزینه 

به چین نرفته ام ، ولی کتاب های زیادی در مورد فرهنک و مردمش خوانده ام. من خودم شخصا

6)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 

(88)سراسری ریاضی 

درست است. 3جواب: گزینه 

تیم.وقتی گفت برای پاسخ به آن سوال بخصوص راغب نیست ،ما سریعا سر سواالت دیگری رف

https://www.iranmodares.com/index.php
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7)They did not finally go on a trip because they ……. The places to visit. 

1)surprised at          2)amused by         3)disagreed about      4)tired of 

(88)سراسری هنر 

درست است. 3جواب : گزینه 

ظر نبودند.چون در مورد مکان هایی که بازدید کنند هم نآن ها باالخره به سفر نرفتند 

8)The old man is very proud of the ……… of valuable stamps he has now available in his 

album. 

1)conversation       2)experience       3)contrast          4)collection 

(88)سراسری هنر 

درست است. 4جواب :گزینه 

که حاال  در آلبومش دارد احساس غرور می کند.آن پیرمرد از مجموعه تمبرهای ارزشمندی 

9)Whatever it was, it wasn’t spacecraft-I’m …… that. 

1)responsible for         2)certain of          3)irrelevant to       4)specific to 

(88)سراسری هنر 

درست است. 2جواب:گزینه   

این مطمئنم.هر چه که بود.سفینه فضایی نبود . از 
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10)The findings of the study are frequently  referred to by different scientists because 

they are obtained from …… designed experiment. 

1)carefully        2)actually        3)boringly         4)directly 

(88)سراسری زبان 

ت.درست اس 1جواب:گزینه 

یافته های این مطالعه مکررا توسط دانشمندان زیادی مورد ارجاع قرار می گیرد چرا که انها از 

 آزمایش های طراحی شده با دقت باال به دست آمده اند.
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 تست های کنکوری زبان با پاسخ تشریحی

(0)  

1) It seemed to happen all of a …….  ; I felt terrible and asked to the taken to hospital. 

1)sudden        2)goal              3)pressure              4)dream 

(88)سراسری زبان 

درست است. 1جواب: گزینه 

رخ داد، احساس خیلی بدی داشتم و خواستم مرا به بیمارستان ببرند.به نظر ناگهانی 

2)It is exciting to do something  that really …… a difference in your community. 

1)does                  2)gets               3)makes              4)acts 

(88)سراسری انسانی 

ست است.در 3جواب: گزینه ی 

 انجام دادن کاری که واقعا تغییری در اجتماع شما ایجاد کند هیجان انگیز است.

3)Our estimate of the repairs required was much less than the ….. cost. 

1)economical         2)artificial      3)various          4)actual 

(88)سراسری خارج 

درست است. 4جواب: گزینه ی 

 تخمین ما از تعمیرات مورد نیاز خیلی کم تر از هزینه واقعی ان بود.
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4)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 

(89)سراسری ریاضی 

درست است. 1جواب: گزینه ی 

ه اش از ان جایی که این آقا تنبل است و هیچ حس مسئولیتی ندارد ، کار نمی کند تا برای خانواد

 پول در بیاورد.

5)His …… age was 45, not 40 as he had stated on his from. 

1)basic                    2)actual             3)physical           4)regional 

(89)سراسری هنر 

درست است. 2جواب: گزینه ی 

سالی که در فرمش اظهار کرده بود. 44سال بود، نه  48سن واقعی او 

6)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 

(89)سراسری هنر 

درست است. 3جواب: گزینه ی 

یکی از اعضای باشگاه سوالی مطرح کرد ولی جدی گرفته نشد چون همه توافق کردند که 

بوط است.نسبت به موضوع مورد بحث کامال نامر
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7)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 

(89)سراسری زبان 

درست است. 4جواب: گزینه ی 

جایی که دختر و برادرش در تصادف ماشین به شدت مجروح شده بودند بالدرنگ به  از آن

 بیمارستان منتقل شدند.

8)If your heart is ………… it makes thousands of ways ,but if it is not, it makes 

thousands of excuses. 

1)deep               2)active                     3)energetic                4)willing  

(89)سراسری زبان 

درست است. 4جواب: گزینه 

 اگر قلبت راضی و راغب باشد، هزاران راه می سازد ولی اگر نباشد ،هزاران بهانه در می آورد.

9)Either he works ……. Hours or his health suffers. 

1)active                 2)effective                       3)reasonable            4)comfortable 

(89)سراسری خارج 

درست است. 3جواب: گزینه ی 

 یا او به تعداد ساعتی منطقی کار می کند یا سالمتش آسیب می بیند.

10)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 
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درست است. 1جواب: گزینه ی 

 ز چیزهایی که تمایلی نداری سخت کار کنی تا تغییرشان دهیاز تو خسته شده ام ، لطفا ا

 شکایت نکن.

https://teaching.iranmodares.com/teaching-index.php
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