
  97 زبانکنکور  ادبیاتپاسخ تشریحی 
 

  1گزینه . 1

  نیسان: بخشی در فروردین و بخشی دیگر در اردیبهشت -آذار: ماه اول بهار 

  تموز: ماه اول تابستان –ایار: ماه سوم بهار 

  

  2گزینه . 2

  معنی پنج واژه صحیح و معنی چهار واژه نادرست است.

  شده محاق: پوشیده  قدوم: آمدن  دیر: صومعه  بادافره: کیفر

 

  2گزینه  .3

شوند. واژه اورند در معناي حقیقی بـه معنـی تخـت و     رد می 4و  1سموم: باد گرم، سفیران: فرستادگان. پس گزینه 
  نیز رد خواهد شد. 3مجازا به معنی شان و شوکت است. بنابراین گزینه 

  

  1گزینه . 4

  باشد. بیانداخت، بینداخت میالخط صحیح  رسم

  

  3گزینه . 5

  باشد. امالي درست هزین، حزین می

  

  4گزینه  .6

  آبادي شهرناز: یحیی دولت    یادگار شب: مشفق کاظمی    زاده هفت کشور: جمال
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  www.khaandaniha.ir    استفاده از مطالب با ذکر نام و منبع بالمانع است

  

  3گزینه  .7

  نامه ، گلستان، مناجاتکلیله و دمنهمسجع و فنی: 

  المحجوب، کشف نامه سیاستنامه، تاریخ بلعمی،  ساده: قابوس

  تاریخ وصافنامه، تاریخ جهانگشاي جوینی،  مصنوع و متکلف: مرزبان

  

  2گزینه . 8

  هاي دوره سوم شعر نیمایی است. هاي شرقی و اروپایی از ویژگی اثرپذیري از اندیشه

  

  4گزینه  .9

  خنده به شکر تشبیه شده است. باشد و همچنین میماه استعاره از معشوق 

  

  1گزینه . 10

نوعروسان استعاره از چمن، روي به گل تشبیه شده، اغراق در لطافت چهره، چمن مجاز از گلزار، بازار شکستن کنایه 
  بازار است. رونقی و بی کسادبودناز 

  

  4گزینه . 11

اي براي یکدیگرند (اسـلوب معادلـه).    مهر (محبت) و مهر (خورشید) جناس تام دارند. هر دو مصراع مصداق و نمونه
  باشد. نیز استعاره از یار و معشوق میمهر 
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  4گزینه . 12

  : عدم تطابق نهاد و فعل.1گزینه 

  شود. : مفهوم درستی از عبارت پدر و مادر استادشان دریافت نمی2گزینه 

  شود. هاي مثبت استفاده می : برخوردار براي ویژگی3گزینه 

  

  3گزینه . 13

  : دعاگویان، شکربار1گزینه 

  روي پري: 2گزینه 

  خوب مست، هشیار، گران سیه :3گزینه 

  خانه ظلمت :4گزینه 

  

  1گزینه  .14

  نشینی). شود (قواعد هم الف: یاي نکره براي موصوف استفاده نمی

  یافتن جمله، باید اجزاي آن جابجا شوند (قواعد نحوي). ب: براي معنی

  ج: جمله، بی معنی است (قواعد معنایی).

  

  2گزینه . 15

  شدن نیست (من بیچاره). وابسته دارد و قابل حذف 2نهاد در گزینه 
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  3گزینه . 16

  واژ). تک 12َ ش / گفت. (-َ م / -َ ش / خواند / نه / بشر / توان / -َ م / -نه / خدا / توان / 

  

  2گزینه  .17

  مفهوم بیت: کم گوي و گزیده گوي چون در.

  

  4گزینه . 18

  تنها به معشوق توجه خواهم کرد.در روز قیامت مفهوم بیت: 

  

  1گزینه  .19

  کند (مثال کف و صدف). بر اساس ارزش اشاره مینبودن جایگاه ظاهري  در دو بیت الف و ج به واقعی

  

  4گزینه . 20

  بودن اشاره دارد. بودن در عین عاشق خبر در واقع به دو مفهوم بی

  

  3گزینه  .21

  دیده می شود. 3است. این مفهوم به وضوح در بیت گزینه اي از وجود خداوند  اي نشانه هر پدیده

  

  2گزینه . 22

  شود. به دو واژه عشق و زبان دقت نمایید. زبانی و خاموشی از بیت مذکور برداشت می دو مفهوم عاشقی و بی
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  3گزینه . 23

  ود.ش برداشت می 3اظهار رضایتمندي عاشق به ایثار و فداکاري در برابر معشوق تنها از گزینه 

  

  4گزینه . 24

کند که  نیز به همین موضوع اشاره می 4شده، عدم وجود تناسب میان عشق و آرزو است. در گزینه  مفهوم بیت داده
  عاشق در طلب آرزوي خود نیست.

  

  1گزینه . 25

  داند. بدگویی از آزادگان را نادرست می 1مفهوم آیه: اگر دین ندارید، آزاده باشید. گزینه 
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  تـیـر 8 هـمـعـج – 1397ازمون سراسری سال 

 1  97 زبــــانور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 
 

 

  ۷۹کلید و پاسخ تشریحی سؤا�ت عربی کنکور 

 هاي خارجهزبانگروه آزمايشي 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  : » وعد الّله اّلذین آمنوا و عملوا الصالحات، لهم مغفرة و أجر عظیم« . ۲۶

١(  � ���� �� 	 
�� �� � ��� ��� � ���� 	�� ������� �� 

٢(  � ���� �� 	 
�� �� � ��� ��� � ���� 	�� ������� �� 

٣(  � !"�#$�/ ��%  	&��' �(�)� 
�� �� ��� *�+,-� &�.���� 

۴( ��� /01 

  

  مفرد و جمع بودنتوجه به 

  توجه به ترجمه معرفه و نکره

  

 ي اصلي سؤالنكته

        »»»»مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي « « « « 
o  هاو شهرستانعربي كنكور در تهران مدرس  

o كمك آموزشي و جزوات متعدّد مؤلف كتب  
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  : » إنK التKحّلی باJخ@ق الفاضلة یسّبب أن یکتسب اBنسان الف@ح فی جمیع مجا�ت حیاته!« . ۲۷

١(  � 2�3-� 	 4�� 
�� �� ���3� � ��� 5)( ��  ����6)  50��( 

٢(  � 2�3-� 	 ��  ����6 4�� 
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٣( ��� /01 

۴(  ��709( :;<� =�� 	 =��� �3��+� ����6 � >7?�#�� @;<A� 	� �� �.8�� ���� �B0C� � �-0� 

  

  

  : »إنK المشاکل کالجدار تقدر أن َتعدKه نهایة اJمر، و تستطیع أن َتصعده حتKی تصل إلی الفرج! « . ۲۸

١( ��� /01 
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  : » یتلقKی العلماُء حقائق کثیرة من أسرار العالم باBستعانة من الطبیعة و ما فیها!« . ۲۹

١(  � >)03J�� �� 	��� &�K� ����6 

٢(  � "�0L� MN�BO 	 
�� �� ���� ��B0BO =��0-� =�� 	��  ����6 

٣(  &�� � 4�� � ��� 	����� ���� P�Q� 
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  :الخطأعین . ۳۰

١(  � R;B8 RSQ� 	�� ��  ���� �� �+,-� T;C�8 ��... 	 

٢( ��� /01 

٣( ��� /01 

۴( ��� /01 

  توجه به ترجمه ترکیب وصفی

  ترجمه فعل به صورت فعل

 ي اصلي سؤالنكته

  توجه به نکره و معرفه بودِن اسم

 توجه به ضمیر متصل به اسم

 ي اصلي سؤالنكته

 ي اصلي سؤالنكته  توجه به ترجمه ترکیب وصفی و اضافی   /   معرفه و نکرهتوجه به 
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  :مفهوملل المناسب. عین » قتله جهله، و علمه معه �ینفعه ُربK عالم قد« . ۳۱

١( 2��+��� 

٢( 2��+� ��� 

٣( 2��+��� 

۴( 2��+��� 

  

  

  : » شود تا در مراحل بعدی موفق شود!تشویق کردن فرد شکست خورده به ت@ش کردن، باعث می« . ۳۲

١(  � U�H+�� 	 =��� �� ��� 4�� � ��  M(�� 	 �3��+� P��)��-0� 
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  : » گذشته را تغییر دهیم، نباید خود را سرزنش کنیم، بلکه باید تجربه کسب کنیم!توانیم وقتی نمی« . ۳۳
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  : الخطأعین » درک مطلب « . ۳۴

١( ���� 

٢( ���� 

٣( ���� 

۴(   ��� P�Q� \��� � ������ 
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  فعل و اسم و مصدرتوجه به 

  موفق شود: فعل است نه مصدر
 ي اصلي سؤالنكته

  توجه به مجزوم بودِن فعل و جواب شرط

  ترجمه فعل به صورت فعل، و اسم به صورت اسم
 ي اصلي سؤالنكته
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  : الخطأعین  »درک مطلب « . ۳۵
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  :  عین الصحیح: إن دخلت غریبة فی الخلّیة ...  »درک مطلب « . ۳۶

١(   ��� /01�0� پ� �� ���8 �� (�( 

٢( ������ 

٣( ������ 
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  :  عین الصحیح »درک مطلب « . ۳۷
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  : » النحل یعیش فی مکان سّمی بالخلّیة، و عدد أفراد الخلّیة حوالی عشرة آ�ف و أکثرها عاملة تخدم اsخرین!« . ۳۸
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  : » إذا دخلت حشرة غریبة خلّیة الّنحل فإّن العام@ت تقتلها فورا دون إنذار ثّم تقوم برمی جّثتها إلی الخارج!« . ۳۹
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  » یکتشفون« . ۴۰
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  » تعیش« . ۴۱
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  » سنوات« . ۴۲
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  : زمانه فی الترجمة لم یتغّیرالفعل  عین. ۴۳

١(  � 27b/  �3 	 
�� �� *�b�  ��,<�� 50�� �� ��� *E��� l�� ���� ���� ����6 h��9����  

٢(  � m
n6 4o � 	�� ����6 a+� l�� 
�� �� ��� ��� h��9� �.+�� ����  

٣(  � E��p,H6 	�� ����6 W0� h��9� 
�� �� � ��� h��9��� گ�

۴(  � q��6 4� 	�� ����6 a+� l�� 
�� �� *E��� h��9� ���� ����  

  

  

  :فیه فعل معتّل لیسن ما عی. ۴۴
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  :محً@عین فعل الشرط مجزومًا . ۴۵
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   :واحدبه فیه مفعول ماعین . ۴۶
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  نائب الفاعل ضمیرًا مستترًا:عین . ۴۷
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  فیه :فیه المفعول لیسما عین . ۴۸
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  الحال:عین . ۴۹
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  لوقوع الفعل: التأکیدعین . ۵۰
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  شاد و پيروز بمونين موفق،
  مجتبي محمدي
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  3گزینه . 51

  .)2دوم، درس  کتاببودن انسان اشاره دارد. ( نقص این آیه به متناسب و بی

  

  2گزینه . 52

  ).3(کتاب دوم، درس  .خدادادي در انسان اشاره داردوجود فطرت این آیه به 

  

  1گزینه  .53

  ).5(کتاب دوم، درس کفرآمیز است. دهند و این رفتار  کنند که کار نیک انجام می افراد زیانکار فکر می

  

  1گزینه . 54

سنت امداد خداوند یک سنت عام است و اگر کسی راه حق را برگزیند، مورد لطف خداوند قرار خواهد گرفت. 
  ).6(کتاب پیش، درس 

 

  4گزینه . 55

(کتاب پـیش،   ی هستند.جهان داراي قانونمندي خاص موجودات مفهوم آیه این است که به علت تقدیر الهی،
  ).5درس 

  

  3گزینه  .56

 میرد. اي توکل کن که هرگز نمی بنابراین بر خداي زنده .استکفایت خداوند براي امور بنده خود مفهوم آیه، 
  .)10(کتاب دوم، درس 
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  2گزینه  .57

مفهوم این آیه، توحید در ربوبیت است یعنی تدبیر همه امور هستی فقط به عهده خداوند است. بنابراین جز 
  ).2(کتاب پیش، درس او کسی بر موجودات والیت مستقل ندارد. 

  

  4گزینه . 58

وظیفه ما در برابر نزول کتاب الهی، عبادت خالصانه خداوند است. نتیجـه آن عـدم نفـوذ شـیطان در انسـان      
  ).4خواهد بود. (کتاب پیش، درس 

  

  2گزینه  .59

  ).9(کتاب پیش، درس پیروزي حزب خدا، نتیجه پذیرش والیت خدا و رسول او خواهد بود. 

  

  1گزینه . 60

فرمایند: کسی که از خدا سرپیچی کند، او را دوسـت نـدارد. پـس     این حدیث از امام صادق (ع) است که می
  ).11(کتاب دوم، درس خداوند است.  هاي محبت به خدا، پیروي از دستورات یکی از نتیجه

  

  4گزینه . 61

به وضوح  4، در گزینه علَیِهم والَ الضَّالِّینَصرَاطَ الَّذینَ أَنعمت علَیِهم غَیرِ المغُضوبِ چکیده ترجمه آیه 
  ).1(کتاب سوم، درس شود.  دیده می
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  1گزینه . 62

  ).2(کتاب سوم، درس اعجاز، ویژگی مختص پیامبران است و آفت آن، هواهاي نفسانی خواهد بود. 

  

  1گزینه . 63

ناپذیر خواهد  و این کتاب آسمانی تحریف باطل وارد نخواهد شد گاه در قرآن راه یچهمفهوم آیه این است که 
  ).11(کتاب سوم، درس  بود.

  

  2گزینه  .64

کـرد افـرادي را کـه     اي مواجه بـود و سـعی مـی    در صدر اسالم بیشتر با تعصبات جاهلی و قبیله (ص) پیامبر
  ).6(کتاب سوم، درس خواستند از این طریق به قدرت برسند، منزوي کند.  می

  

  4گزینه . 65

رسول خدا (ص) باید در راس تشکیالت حکومتی قرار گیرد تا بـه وظیفـه اجـراي احکـام الهـی عمـل کنـد.        
  ).4بنابراین تشکیل یک حکومت و دستگاه اجرایی الزم است. (کتاب سوم، درس 

  

  4گزینه . 66

دادند که قـدرت   هایی میدان می امیه، مولفه قدرت بسیار مهم بود و به اندیشه عباس و بنی براي حاکمان بنی
شـدند کـه از اخـالق     ها تامین شود و مردم را مطیع گرداند. بنابراین افرادي در جامعه الگو و برجسته می آن

  ).7(کتاب سوم، درس اسالمی به دور بودند. 
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  1گزینه  .67

زمان (عج) از نظرها غایب است و غیبت ایشان ربطی به عدم حضور در جامعه ندارد. الزمه ظهور ایشان، امام 
  ).9(کتاب سوم، درس  مندي از حجت الهی است. شایستگی جامعه انسانی براي بهره

  

  3گزینه . 68

 یفوظـا  بـه عنـوان   یداريرهبر جامعه و استقامت و پا هاي یتمسئولبه عنوان  يوارتو اس یتقاطع به هاین آی
  ).12استقامت مردم، نیکوشدن حاکمان را به دنبال دارد. (کتاب سوم، درس  مردم نسبت به رهبر اشاره دارد.

  

  3گزینه  .69

ۀِالْق یومِآیه به سخن درست خداوند درباره قطعیت وقوع معاد اشاره دارد که هیج شکی در آن نیست ( املَـا   ی
ربی ف6(کتاب دوم، درس ). یه.(  

  

  2گزینه . 70

شـود.   این آیه به مرحله دوم قیامت اشاره دارد که نامه اعمال بندگان گناهکار به دست چـپ آنـان داده مـی   
  ).8(کتاب دوم، درس 

  

  2گزینه  .71

هاي خطرناك سقوط در وادي ضاللت است و اگر فرد هنگام ارتکـاب بـه اولـین گنـاه،      توجیه گناه، از پرتگاه
  ).7(کتاب پیش، درس  جوید. شخصیت آلوده و وحشتناك فرداي خود را ببیند؛ از گناه به شدت بیزاري می
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  3گزینه . 72

هـا بـه    هاي زیستی و روانشناختی زن و مرد است و اشاره به آفـرینش انسـان   خانواده متعادل ناشی از تفاوت
  ).14مشهود است. (کتاب سوم، درس  3صورت زوج در آیه گزینه 

  

  3گزینه . 73

گري در مقابل نامحرمان در جامعه باعث ایجاد روابط نامشروع و افزایش طالق خواهد شد. غفلت زنان و  جلوه
  ).13ها باز خواهد گشت. (کتاب دوم، درس  دختران از پذیرش مسئولیت حجاب به خود آن

  

  1گزینه . 74

الحسنه براي زدودن فقر از جامعه اشاره کرده است.  این آیه به دو مفهوم دادن زکات و قرض به صورت قرض
  ).15(کتاب دوم، درس 

  

  4گزینه . 75

سفر به قصد کمک به طاغوت، معصیت است. در این صورت حکم نمـاز و روزه مسـافر بـراي شـخص وجـود      
  ).16(کتاب دوم، درس ندارد، پس باید روزه بگیرد و نماز خود را تمام بخواند. 
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  2گزینه . 76

  ، از خواب بیدار شدم.آمد داشت میاز آپارتمان طبقه باالییم  کهدر صبح، با برخی صداهاي عجیب 

جمله اصلی به شکل زیر بوده است که ضمیر موصـولی   ، نیاز به وجه وصفی داریم.noiseمشخص است بعد از کلمه 
  اند. حذف شده to beو فعل 

… noise which was coming from the apartment … 

  

  1گزینه . 77

  ها گران هستند و ... گویند آن افراد دیگر می که درحالیها بسیار مفید هستند،  گویند اتومبیل برخی می

  توان استفاده نمود. می whereasکند که تنها از  طور که مشخص است تضاد دو سلیقه و دیدگاه را بیان می همان

 

  3گزینه  .78

  ساختار زیر مورد سوال قرار گرفته است:

Adjective + enough + for + مصدر + مفعول 

کلمات رسمی یک زبـان   یادگیري منظور بهآموزان  به حد کافی براي زبانگویند که تماشاي فیلم  برخی محققان می
  نیست. موثرخارجی 

  

  4گزینه . 79

روي حس شادي ما، هنوز نیاز داریم تا تحقیق دقیق بیشتري را به نتیجه نهایی درباره تاثیر ورزش منظور رسیدن  به
  انجام دهیم.

  باید استفاده کرد. so as toو  in order toبراي بیان منظور و هدف از 
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  2گزینه . 80

  باشد. صادقافسر پلیس به آن خالفکار گفت که سعی کند در زمان پاسخ به سواالت، تا حد امکان 

  کامل. 4    عمومی .3    صادق. 2    واقعی .1

  

  1گزینه  .81

  است، راهی براي یافتن شغل بهتر. یک هدفاي براي  وسیلهرفتن به دانشگاه براي من فقط 

  سود. 4      حق .3      کمک .2      هدف. 1

  خواهد بود. تر مهم آوردن هدف  دست براي به اي وسیلهبه معنی  means to an endدر اینجا ترکیب  نکته:

  

  1گزینه  .82

  .تحمل کندمدت از مادرش را  لزلی براي اولین سال دانشگاهش آماده بود، اما مطمئن نبود که بتواند دوري طوالنی

  بودن . وابسته4      کردن پافشاري. 3    آزاردادن. 2    کردن . تحمل1

  

  4گزینه . 83

  پیش رفت.شکل روان  بهانتظار مشکالتی را داشتیم، اما همه چیز بسیار 

  شکل روان . به4    مخصوصا .3      اصوال. 2      طور مشابه به .1

  

  4گزینه  .84

  را براي یافتن هدایاهاي کوچو هر مهمان دنبال کنند. ها نشانهها باید  ها در جشن تولد بازي کردند، جایی که آن بچه

  ها، راهنماها . نشانه4    ها ایما و اشاره .3    ها صحنه. 2    ها افسانه. 1
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  3گزینه . 85

و شـادي در زنـدگی    احتـرام دهـد، خـون نیسـت؛ بلکـه      ریچارد باخ نوشت آن چیزي که خانواده واقعی را پیوند می
  یکدیگر است.

  بیان. 4    احترام. 3        ارائه. 2      لگوا. 1

  

  3گزینه . 86

را داریم که شنیده شویم  انتظارایم، اما همچنین این  شویم، البته براي شنیدن دیگران هم آماده ما وارد مکالمات می
  و مورد توجه قرار بگیریم.

  اکتشاف. 4      انتظار، توقع .3    ارتباط. 2    افزایش .1

  

  2گزینه . 87

  نده چون شاید بیفتد و شیشه را بشکند. تکیهات را به پنجره  دوچرخه

  کردن یابی . محل4    . چسبیدن، ماندن3    دادن تکیه. 2    زدن ضربه. 1

  دقت کنید. lean againstبه ترکیب  نکته:

  

  Clozeترجمه 

ها همـراه خـود    خواستند که مطمئن شوند آن هاي نوجوان خودشان می زمان زیادي نگذشته است که والدین از بچه
ها را تغییـر   آن  هاي همراه آمد و همه چندي بعد تلفن. تماس بگیرندسکه دارند تا بتوانند در موارد اضطراري با خانه 

داشتن تلفن همراه، شما را در  .در حال افزایش استو تعداد آن  داد. امروزه یک نفر از پنج نوجوان، تلفن همراه دارد
هاي یک دهه  این شبیه پوشیدن لباس است. آور خجالتهرچند، نداشتن تلفن همراه  کند. مدرسه آرام و محبوب می

  پیش است.
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کمی بین مالقـات رو در   تفاوتها  اند که آن هاي خود معتاد شده به تلفن قدر آنمطالعه اخیر نشان داد که نوجوانان 
پدر اگر براي من تلفن همـراه نگیـري،   "گوید:  پس، مرتبه بعد یک نوجوان می بینند. رو و صحبت با تلفن همراه می

  ها جدي هستند. . آن"شوم من کسی نمی

  

  1گزینه . 88

  کردن . صرف4    کردن . ترك3    شدن ملحق .2    گرفتن تماس. 1

  

  4گزینه  .89

هاي همراه در زمان حال و استمرار این موضوع، نیاز به فعل با ساختار حال استمراري  تعداد تلفنبا توجه به افزایش 
  خواهیم داشت.

  

  4گزینه . 90

 آور . خجالت4    مصرف . بی3    . عصبانی2    کننده . گیج1

  

  1گزینه . 91

  به ساختار زیر دقت کنید:

So + adjective + that + جمله کامل 

  

  3گزینه  .92

  . مقایسه4    . تفاوت3    . هیجان2    ویژگی. 1
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  1ترجمه متن 

هـاي طـوالنی از    ها لیسـت  شدن است. آن رسد جهان در حال بدتر  براي بسیاري از حامیان محیط زیست، به نظر می
اند: اینکه منابع طبیعی در حال اتمام هستند؛ اینکه جمعیت همواره در حـال رشـد    هاي اصلی ما را ایجاد کرده ترس

ها در حال انقراض اسـت و اینکـه آب و    است، کمتر چیزي براي خوردن باقی مانده است؛ اینکه تعداد زیادي از گونه
  باشد. هواي سیاره همواره در حال آلودگی بیشتر می

اول اینکه، انـرژي و منـابع طبیعـی دیگـر نسـبت بـه        دهد. اما نگاهی سریع به حقایق، تصویري متفاوت را نشان می
چـاپ شـد،    1972هاي پیشرفت که توسط گروهی از دانشمندان در سال  نی زمان چاپ کتاب محدودیتگذشته یع
قدر کمتر. دوم اینکه، اکنون براي هر تعدادي از جمعیت جهان غذاي بیشتري نسـبت بـه هـر     اند و نه آن بیشتر شده

هاي حیوانی و گیـاهی در    هرچند گونهمیرند. سوم اینکه،  افراد کمتري از گرسنگی می شود. زمانی از تاریخ تولید می
 50 تـا  25سال آینده منقرض شـوند و نـه    50دهم درصد در طول  7رود تنها  شوند، اما انتظار می واقع منقرض می

شده و چه زودگـذر؛ همـراه بـا     هاي زیست محیطی چه به شکل اغراق هاي بیشتري از آلودگی درصد. سرانجام، شکل
رشـد  شوند و بنابراین، بهترین کار ایـن اسـت کـه نـه بـه وسـیله محـدودیت         هر میشدن ظا مراحل ابتدایی صنعتی

  برطرف شوند. به آن بخشیدن بلکه با سرعت اقتصادي

  

  3گزینه . 93

  روش ارائه اطالعات متن کدام است؟

) در پاراگراف اول توضـیح داده شـده   main pointمحیطی به عنوان نکته اصلی ( مشخص است که مشکالت زیست
  ).refuseاست. اما در پاراگراف بعدي، این نکته رد شده است (

  

  3گزینه  .94

  هستند. کمتر از گذشتههاي پیشرفت عقیده داشتند که انرژي و منابع طبیعی دیگر  نویسندگان کتاب محدودیت
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  4گزینه . 95

  هاي حیوانی و گیاهی چیست؟ نظر نویسنده درباره انقراض گونه

تا  25دهم درصد باشد و نه  7سال آینده،  50رود این عدد در  کند که انتظار می وضوح بیان میدر پاراگراف دوم به 
  افتد. ) نسبت به گفته افراد اتفاق میa much lower rateبنابراین با نرخ خیلی کمتري ( درصد. 50
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  بخشیدن رشد اقتصادي دارد و نه محدودیت آن. به سرعت اعتقادنویسنده در جمله آخر متن 

  

  2ترجمه متن 

 –کنـد.   چرا موسیقی مهم است؟ شرکت در موسیقی، فرصت منحصر به فردي را براي آمادگی سوادآموزي مهیا می
بخوانند، چه ها آواز  چه بچه ها براي اینکه یاد بگیرند چگونه در مدرسه بخوانند و بنویسند. بچه کردن به منظور آماده

کنـد کـه تمـایز     هاي جدیدي هـدایت مـی   دادن و شنیدن با روش ها را به گوش بنوازند و یا گوش دهند، معلمان آن
ها را براي یادگیري ترتیبی  نواختن سازهاي موسیقی و افزایش ضرب در دروس، بچه دهد. ها را تمرین می گوشی آن
موسیقی ابزار قویتري نسـبت بـه هـر    "طون زمانی گفت که افال دهد که براي درك مطلب ضروري است. آموزش می

تحقیق اخیر نشـان داده اسـت کـه     موافق هستند.نظر او با . بسیاري از معلمان کودکان "وسیله دیگر آموزشی است
موسیقی  کند. تمام نواحی پیشرفت ارزشمند می درکند. حقیقتی که آن را  موسیقی از هر دو سمت مغز استفاده می

  گذارد. هاي آکادمیک، احساسی، جسمی و روحی تاثیر می شد مغزي کودك از جنبهبر روي ر

باشد؛ برویم. براي برخی افـراد   ها می اکنون اجازه دهید به سراغ اولین تاثیر، که اثربخشی روي اجراي آکادمیک بچه
مطالعه اخیر یافت کـه موسـیقی، مغـز را     هایشان است. مهیاکردن دروس موسیقی براي بچه اولیهاین موضوع، علت 

هـا داده شـد، در    آموزان کالس دوم که دروس موسیقی به آن دانش دهد. هاي باالتري از تفکر آموزش می براي شکل
درصد نمـرات   27دریافت نکرده بودند؛  آموزش خاصی هیچ هایی که هاي کسر و تناسب ریاضی نسبت به بچه آزمون

دار، ذهـن جـوان را بـراي اجـراي پیشـرفته آمـاده        دهد که آموزش موسـیقی  ق نشان میتحقی باالتري کسب کردند.
  کند. می
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  بهترین عنوان براي متن چیست؟

  هاي جوان تاکید دارد. مشخص است که متن بر روي اثربخشی موسیقی روي ذهن
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  کدام جنبه موسیقی اساسا در متن مورد بحث قرار گرفته است؟

  عملکرد و نقش موسیقی در هر دو پاراگراف موضوع اصلی متن است.
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  علت اشاره نویسنده به افالطون چیست؟

  بوده است. 1جمله افالطون در واقع به معنی حمایت از نکته اصلی در پاراگراف 
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  است؟ منظور از هیچ آموزش خاصی در پاراگراف دوم متن، چه نوع آموزشی بوده

  اند. آموزان براي آموزش در موسیقی با یکدیگر مقایسه شده مشخص است که دانش
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