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 67.  گزینه 1 – ) گرامر(

ترجمه جمله : برای یک سخنگو در یک کنفرانس جدید بسیار مهم است که ببیند همه ی حضار با دقت در حال گوش دادن به آنچه 
 او می گوید ، هستند.

سال سوم دبیرستانزبان  4درس  –صفات ( بعد از   to فعل با )کاربرد    

 66.  گزینه 4 – ) گرامر ( 

 ترجمه جمله : یخچال چوبی بزرگ دلپسند آلمانی که خریده ام باب میل همسرم نیست.

 کاربرد ترتیب صفات – درس 5 زبان سوم دبیرستان

 اسم + جنس + ملیت + اندازه + کیفیت

 61.  گزینه 3 – ) گرامر (

 ترجمه جمله : پلیس به طو عجیبی در حال نگاه کردن به من بود زیرا من هر آنچه را که دیده بودم داشتم به او می گفتم.
 کاربرد زمان ماضی بعید 

 

 63.  گزینه 1 – ) گرامر  (

 ترجمه جمله : آن ها گفتند که پول جمع آوری شده برای کمک به خانواده هایی که در زمین لرزه آسیب دیدند کافی نبود. 

 کاربرد کوتاه کردن عبارت وصفی – درس 3 پیش دانشگاهی 

 18.  گزینه 2 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : همه ی تازه واردها نیازمند این هستند که از همه ی قوانین و مقرارت دفتر آموزش و پرورش پیروی کنند
 1( طراحی کردن                   2( نیاز داشتن                3( عمل کردن، به کار انداختن                   4( قول دادن

 

 18.  گزینه 4 – ) واژگان(

ترجمه جمله : گزارش مالی آماده شده بوسیله جودی نشان می دهد که شرکت امسال برای پوشش هزینه هایش سود کافی کرده 
 است.

 1( خوداشتغالی             2( اقتصادی                  3( گران            4( مالی 

 

 18.  گزینه 4 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : پل اخیرا ساخته شده قادر به تحمل فشار زیاد نیست و آن مطمعنا سقوط می کند.

 1( الیه             2( کارگر                 3( ورود             4( فشار

 

 19.  گزینه 1 – ) واژگان(

ترجمه جمله : به خاطر این که او احساس کرد در حال از دست دادن تعادلش است، برای حفظ خودش و احساس بهتر او تصمیم 
 گرفت برای لحظه ای به دیوار مدرسه تکیه دهد  .

 1( تکیه دادن           2( چسباندن             3( پخش کردن، منتشر کدن           4( ممانعت کردن از

 

 18.  گزینه 3 – ) واژگان(

ترجمه جمله : سوال مشمول در قسمتی از یک تکلیف باید دارای سطح دشواری مناسب باشد؛ به عبارت دیگر، آن ها نه باید خیلی 
 ساده باشند و نه خیلی سخت.

 1( کامل            2( مرکزی                3( مناسب                   4( انعطاف پذیر
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 18.  گزینه 4 – ) واژگان (

 ترجمه جمله : به نظر می رسد در رقابت علمی اخیر، سه نفر در مجموع 21222 دالر جایزه دریافت کرده اند.
 1( درجه ، رتبه             2( گنجایش ، توانایی               3( شرایط          4( رقابت 

 

 17.  گزینه 2 – ) واژگان( 

 ترجمه جمله : من می خواستم از او درخواست کنم تا مقداری پول به من بدهد، اما بیم این داشتم که  او جواب رد بدهد.
 1( امکان پذیر          2( هراس داشتن، بیم داشتن          3( گیج شدن          4( ترسناک

 

 16.  گزینه 3 – ) واژگان(

 ترجمه جمله :
 الف : با وجود اختالف آن ها راجع به چگونگی تجارت با کشورهای خارجی ، دو نفری که برای ریاست جمهوری رقابت می کنند، 

 موضع مشابهی در مدیریت اقتصاد کشور به اشتراک می گذارند.

 1( موضوع              2( کیفیت       3( وضع ، حالت                   4( مقایسه

         

 

تست کلوز  
 

 11.  گزینه 1 – ) کلوز تست -گرامر (
 

 1( اما                   2( از وقتی که        3( در حالیکه                  4( اگرچه

 کاربرد حروف ربط تضاد مستقیم  – کتاب پیش دانشگاهی

 

 13.  گزینه 3 – ) کلوز تست - گرامر (

 

 38.  گزینه 1 – ) کلوز تست – واژگان(
 1( شبیه             2( فعال                 3( نگران ، دلواپس                   4( طبیعی

 

 38.  گزینه 3 – ) کلوز تست - واژگان(

 

 1( مربوط به چهره                 2( هیجان زده                 3( شخصی             4( ذکر شده

 

 38.  گزینه 2 – ) کلوز تست – گرامر( 
 

 کاربرد ضمایر موصولی و جمله واره اسمی  – درس 3  زبان پیش دانشگاهی
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لدرک مطلب او  
 

 39.  گزینه 1 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 موضوع اصلی پاراگراف سوم چیست؟

 " توصیف این که یک سلیبریتی کیست " 
 

 38.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 از متن می توان استنباط کرد که افراد زیادی دوست دارند سلیبریتی شوند زیرا با این روش آن ها می توانند ..................... .

 " پول قابل توجه ای به دست بیاورند."

 

  38.  گزینه 3 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 بر اساس متن، جایگاه)موقعیت( یک سلیبریتی درچیست ؟ 

 " حوزه ای که او زیرک و وارد بکار است. "

 

  37.  گزینه 4 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 کدامیک از موارد زیر به عنوان یک رسانه در پاراگراف سوم نام گذاری نشده است؟

 " زیست نامه ، زندگی نامه"

 درک مطلب دوم 
 

 36.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

متن ادعا می کند که افراد زیادی که در شروع هر سال به خودشان قول می دهند که آن ها می توانند بعضی از ورزش ها را شروع کنند 

. ................ 

 " زیر قولشان می زنند" 
 

 31.  گزینه 1 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 در مجموع ، متن قصد دارد به ........................ .

 " کمک به مردم در انتخاب یک ورزش صحیح برای خودشان"
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  33.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 متن همه ی موارد زیر را راجع به تاثیر ملحق شدن به کالس تایی چی بیان می کند، به جز .................. .

 " آرامش گرفتن ) به دست آودن آرامش ("

 

  888.  گزینه 4 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 برطبق متن، ورزش کردن می تواند تبدیل به یک عادت شود اگر شخص........................ .

 " انجام دادن آن را برای 6 هفته ادامه دهد." 
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166.  () 

/ «للحصول»: براي )2 و 1(ردگزينه هاي «ال ينبغي لنا»: شايستة ما نيست
 )3(ردگزينةبدست آوردن

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «در راه، لذايذ نامحدود» نادرست  اند.1گزينه ي «
»: «عدم ترجمة ضمير نا در «ضميرنا»، از دست ما برود، بدست 2گزينه ي «

 آيد، محدود نيست» از موارد نادرست  اند.
 »: «تا، بدست آوريم» از موارد نادرست اند.3گزينه ي «

167. () 

/ «مهندسي )4 و 2(ردگزينه هاي «بحاجة ماسة إلي»: نياز شديدي به
/ (رد ساير گزينه ها!)الحضارات اإلنسانية»: مهندسان تمدن هاي انساني

 )4 و 3(ردگزينه هاي «مجتمع مثالي» (اسم نكره): جامعه اي نمونه
   ها:تشريح ساير گزينه

»: «سخت نيازمند، مهندسان متمدن انساني» از موارد 2گزينه ي «
 نادرست اند.

 »: «جامعة الگو، مهندسين تمدن انساني» از موارد نادرست اند.3گزينه ي «
»: «اجتماع، شديداً نيازمند، مهندسان متمدن انساني»از موارد 4گزينه ي «

 نادرست اند.
168. () 

/ «أحدهما (رد ساير گزينه ها!)»: نزديك بودبه پايان برسد كادت تنتهي«
 )2 و 1(رد گزينه هاي علي صدر اآلخر»: يكي از آنها بر سينة ديگري

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «تمام شدن، نفر دوم» از موارد نادرست اند.1گزينه ي «
 »: «نزديك است، اولي بر سينة دومي » از موارد نادرست اند.2گزينه ي «
 »: «داشت به پايان مي رسيد» از موارد نادرست اند.4گزينه ي «

169. () 

ترجمة صحيح عبارت: «چه بسا مردم دوست بدارند چيزي را كه هيچ 
 خيري در آن نيست!» 

170. 
 

() 

- فعل تعجب جامد است و همواره يكسان به كار مي رود؛ يعني صرف 
 )4 و 3(رد گزينه هاي نمي شود؛ پس «ما أبعدت» نادرست است.

- از طرفي متعجب منه نقش مفعول به دارد و منصوب است؛ پس 
 )1(رد گزينة «المؤمنونَ» نادرست است.

171.  () 
- تمييزِ «كمِ» پرسشي، مفرد و منصوب مي باشد؛ پس «كم أياماً» نادرست 

 )3 و 2(رد گزينه هاي است. 
- همچنين براي تعريب تركيب «با مسئوليت» كه نشان دهندة يك حال 

مفرد در عربي است بايد از يك اسم نكرة مشتق و منصوب استفاده شود؛ 
 )4(رد گزينة پس جملة اسمية «و أنتم مسؤولونَ» نادرست است. 

 نكتة مهم درسي:
براي ترجمة جمله هاي حاليه (اعم از فعليه يا اسميه) از تركيب 

 «درحالي كه» استفاده مي شود كه در عبارت فارسي در سؤال فوق نبود.

172. 
 

() 

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «اسم تفضيل» نادرست است.1گزينه ي «
 »: «من باب تفعل» نادرست است.2گزينه ي «
 »: «نكرة» نادرست است. «اهللا» اسم علم و معرفه است.3گزينه ي «

173. 
 

() 
   ها:تشريح ساير گزينه

»: «اسم فاعل» نادرست است. («العالم» اسم فاعل است، نه 1گزينه ي «
 «العالَم»!)
 »: «نائب فاعل» نادرست است.2گزينه ي «
 »: «الزم- مجهول» نادرست است. 4گزينه ي «

174. 
 

() 

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «معرفة» نادرست است.1گزينه ي «
 »: «اسم تفضيل» نادرست است.2گزينه ي «
 »: «مبني» نادرست است. 3گزينه ي «

175. () 

»، «يفَكِّرُ» بر وزن «يفَعلُ» و «يراقب» بر وزن «يفاعلُ» 2در گزينه ي «
 صحيح است.

176. 
 

() 

در اين گزينه، «بني» اسم مصغر و «أجنبية» اسم منسوب است كه با هم 
 به كار رفته اند. 

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «الفارسية» و «البشرية»هر دو اسم منسوب هستند.2گزينه ي «
 »: «قُبيل»اسم مصغر است.3گزينه ي «
 »: «النُّهير»و «الشُّجيرات» هر دو اسم مصغر هستند.4گزينه ي «

177. () 

در اين گزينه، «به كار بردن جملة اسميه» (صاحب النّية ...)، «ضمير 
 فصل»(هو) و «تأكيد معنوي»(كلّهم)همگي از اسلوب هاي تأكيد هستند. 

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «تقديم جار و مجرور» (علينا اإلنفاق)تأكيد و حصر است.1گزينه ي «
 »: «إنَّ»تأكيد است.2گزينه ي «
«به كار بردن جملة اسميه» (السعادة ...) و «ضمير فصل» »: 4گزينه ي «

 هستند.(هي) تأكيد 
178. () 

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: خبر افعال مقاربه بايد فعل مضارع باشد. (صحيح: ينكَسرُ)1گزينه ي «
 »: خبر نواسخ بايد با اسم آنها مطابقت كند.(صحيح:يحاسبني)3گزينه ي «
 »: خبر نواسخ بايد با اسم آنها مطابقت كند. (صحيح: يقطفونَ)4گزينه ي «

179. 
 

() 

در اين گزينه، «عذاب» نائب فاعل و يك اسم نكره است كه جملة «هدم 
 حياتهم» آن را توصيف كرده است.

180. () 

مفعول له به صورت يك اسم نكره و منصوب به كار مي رود و آوردن آن 
 به صورت جار و مجرور صحيح نيست. (پس «لتعلُّم ...» نادرست است.)
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 در ساير گزينه ها به ترتيب «حباً»، «تَقليالً» و «تأديباً» مفعول له هستند.
181. 

 
() 

در اين گزينه، جملة «و هم يعيشونَ ...» حال و صاحب حال «أمته» است 
 كه مفعول به مي باشد. 

   ها:تشريح ساير گزينه
جملة «و هو يعتبر ...» حال و صاحب حال «اإلنسان» است كه »: 1گزينه ي «

 .مبتدأ مي باشد
»: اسم هاي «مجتهداً» و «مجداً»حال و صاحب حال ضميرهاي 2گزينه ي «

 مستتر «أنت» در فعل هاي «اُهجر» و «اعمل» هستند كه هر دو فاعلند.
»: اسم «مخلصاً» و جملة «و هو الكتاب»حال و صاحب حال 3گزينه ي «

 ضمير مستتر «هو» در فعل «يبعد» است كه فاعل است.
182. 

 
() 

در اين گزينه، «إيماناً» تمييز نسبت است كه از جملة «تُمأل» رفع ابهام 
مي كند.در ساير گزينه ها به ترتيب «لبناً»، «رماناً» و «ضيوف» همگي تمييز 

 مفردند.
183. () 

در اين گزينه، «معلّمنا» با توجه به ضمير «ك» در ادامة جمله مخاطب واقع 
شده و منادا است. در ساير گزينه ها به ترتيب با توجه به فعل هاي «أعطانا»، 

«أكرم» و «ذَوقَني» كه همگي غايب اند، جمالت حالت خطابي ندارند و 
 منادايي در آنها ديده نمي شود.

184. () 
»، 1«جناس» و «سجع» از محسنات لفظي محسوب مي شوند. در گزينة «

دو مورد سجع و يك مورد جناس داريم. 
   ها:تشريح ساير گزينه

 »: يك مورد سجع داريم.2گزينه ي «
 يك مورد سجع و يك مورد جناس داريم.»: 3گزينه ي «
 »: يك مورد سجع داريم.4گزينه ي «

185.  () 
تشبيه بليغ، تشبيهي است كه نه ادات تشبيه دارد و نه وجه شبه؛ در 

»، «عيوننا» مشبه و «منظار» مشبه به است و ادات تشبيه و وجه 3گزينة «
 شبه وجود ندارد.

   ها:تشريح ساير گزينه
 »: «يشبه» ادات تشبيه است.1گزينه ي «
 »: «كـَ» در «كالنّجوم»ادات تشبيه است.2گزينه ي «
 »: «في الهداية» وجه شبه است.4گزينه ي «
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 الرحمن الرحیم هبسم الل  

 1398خارج کنکور  قدیمنظام  جغرافیای پاسخنامۀ

 2 : گزینۀ201سؤال 

موقعیت مطلق عبارت است از محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی آن. موقعیت نسبی نیز، 

 «2»ها، عبارت گزینۀ های طبیعی یا انسانی پیرامون خود است. در بین گزینهقرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده محل

 اند.و سایر عبارات بیانگر موقعیت نسبی بیانگر موقعیت مطلق است

(13، جغرافیای طبیعی ایران، صفحۀ (1افیا ))جغر  

 3: گزینۀ 202سؤال 

وهوای خشک سواحل جنوب کشور، توسعۀ دهای البرز شمالی، نسبت به آبوهوای مرطوب در حوضۀ روبا توجه به آب

 تر بوده است.ها در سواحل شمالی بیشتر و سریعجلگه

(22، جغرافیای طبیعی ایران، صفحۀ (1جغرافیا ))  

 2گزینۀ  :203سؤال 

 هستند. «خطی»و روستاهایی که در کنارۀ یک رود قرار دارند،  «پلکانی»اند، روستاهایی که در دامنۀ یک کوه استقرار یافته

(33ایران، صفحۀ  طبیعی، جغرافیای (1) )جغرافیا  

 1گزینۀ : 204سؤال 

ن است در اثر کشود و ممف شوند، امکان تجمع انرژی بیشتر میها متوقهای کوچک زمین در راستای گسلزمانی که لرزش

 لرزۀ شدیدتری رخ دهد.تخلیۀ یکبارۀ انرژی، زمین
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(81، مخاطرات طبیعی، صفحۀ (1جغرافیا ))  

 2: گزینۀ 205سؤال 

ای و تغییر دمای سطح زمین و هوای اطراف آن، وقوع های ماهوارهاند با مطالعه و بررسی مداوم عکسدانشمندان توانسته

 بینی کنند.فشان را تا حدودی پیشآتش

(93(، مخاطرات طبیعی، صفحۀ 1جغرافیا ))  

 3نۀ : گزی206سؤال 

هرم سنی جمعیت، به معنای افزایش جمعیت سالمندان نسبت به نیروی جوان و فعال  سدن رأبوبودن میانه و پهنباریک

دهند؛ کنند، شغل خود را از یک کار کشاورزی به شغل غیرکشاورزی تغییر میاست. وقتی روستائیان به شهرها مهاجرت می

اند، بنابراین اجران از روستاها در سنین کار و فعالیتآید. چون اغلب مهجود میبنابراین، تحولی در ساختار اشتغال کشور به

طور کلی، تولید شود و بهشود و جمعیت سالخورده یا درصد زنان در روستاها بیشتر مینیروی کار در روستاها کم می

که  درآمد مشاغلی شوند.یابد و کشورها مجبور به واردکردن مواد غذایی میمحصوالت کشاورزی در روستاها کاهش می

دلیل غیرماهربودن، به مشاغل کاذب مشغول ها اعلب بهنآورند، ناکافی است؛ زیرا آست میدروستائیان در شهرها به

  شوند.می

(131و  123های (، جمعیت و مهاجرت، صفحه1جغرافیا ))  

 3  : گزینۀ207سؤال 

، زاویۀ تابش خورشید هنگام ظهر، نزدیک (ترندکبه خط استوا نزدیهای کم جغرافیایی قرار دارند )در مناطقی که در عرض

های باالی وبلوچستان. ولی در مناطق شمالی کشور که در عرضهای هرمزگان و جنوب سیستانبه عمود است؛ مانند استان

شهر اصفهان، نسبت به  های آذربایجان غربی و شرقی.تر است؛ مانند استانجغرافیایی قرار دارند، زاویۀ تابش خورشید مایل

تر از بنابراین، خورشید در هنگام ظهر در اصفهان عمودتر از قزوین و در قزوین، مایل تر است؛خط استوا نزدیکقزوین، به 

 تابد.اصفهان می

(4ناحیه چیست؟، صفحۀ (، 2)جغرافیا )  
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 2: گزینۀ 208سؤال 

و زبان مردم هند، از خانوادۀ زبانی  «های آسیای شرقیزبان»از خانوادۀ زبانی  مردم زردپوست ناحیۀ آسیای شرقی زبان رایج

 یند.گوها که یه ریشۀ اصلی دارند، خانوادۀ زبانی می. به آن دسته از زباناست «هند و اروپایی»

(15نواحی انسانی، صفحۀ (، 2)جغرافیا )   

 4: گزینۀ 209سؤال 

 .(ب. دولت، بدنۀ تشکیالتی و اجرایی حکومت را گویند )(الفچهرۀ طبیعی یا فیزیکی یک کشور است )سرزمین، 

(142و  141های سیاسی، صفحهجغرافیای (، 2)جغرافیا )  

 3: گزینۀ 210سؤال 

 باال، توان کمی برای کشاورزی دارد. های جغرافیاییدلیل قرارگرفتن در عرضروسیه به

های های طویل و چندتکه، نظارت حکومت بر همۀ قسمتبهترین شکل برای یک سرزمین، شکل فشرده است. در کشور

 شود.کشور و همچنین ایجاد خطوط ارتباطی با مشکل مواجه می

(152حۀ (، نواحی سیاسی، صف2)جغرافیا )  

 2: گزینۀ 211سؤال 

مجاور، از رودها عبور های وقتی که انسان در زمین ظاهر شد و برای راهیابی به بخشعمر جغرافیا با عمر انسان برابر است. 

 وجود آمد.ها مجزّا ساخت، علم جغرافیا بهکرد، یا زمینی را برای زیست انتخاب کرد، یا بخشی را برای کشت از دیگر بخش

(1ۀ )جغرافیای سال چهارم، ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا، صفح  

 1گزینۀ : 212سؤال 
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شود؛ بلکه ماده یا انرژی موجود در آن، ، سیستمی است که ماده یا انرژی جدیدی به آن وارد نمی(چرخهسیستم بسته )

های بسته، برخالف . در سیستم(شکل صورت سؤال)چرخۀ آب  سیستم کربن یا شود؛ مانندناپذیر تکرار میت پایانصوربه

 سیستم، برای بقا نیاز به تعادل دارد. شود.، تأثیر متقابل سیستم و محیط دیده نمی(مانند سیستم شهرهای باز )سیستم

(13، صفحۀ جغرافیای سال چهارم، سیستم چیست؟)  

 4: گزینۀ 213سؤال 

فرضیه، پاسخ پیشنهادی و احتمالی به پرسش تحقیق است. در واقع، حدس یا گمان اندیشمندانۀ محقق دربارۀ ماهیت و 

 پیدا کند. ترین راه را برای کشف مسئلۀ تحقیق خودکند تا نزدیکها و متغیرهاست و به او کمک میروابط بین پدیده

(25و  24های های جغرافیایی، صفحهوروش پژوهشجغرافیای سال چهارم، راه)  

 1: گزینۀ 214سؤال 

صورت آفالین، رسانی جهان، یعنی بههای اطالعبدون نیاز به اتصال به شبکه «1»ها، فقط فعالیت گزینۀ در میان گزینه

 شود.انجام می

(67جغرافیای سال چهارم، کاربرد رایانه در جغرافیا، صفحۀ )  

 2: گزینۀ 215سؤال 

 کنند.را تهیه می «های آن منطقهنقشۀ قابلیت»های یک منطقه، ابتدا آمایش توانبرای 

(120جغرافیای سال چهارم، آمایش سرزمین، صفحۀ )  

 محمدعلی خطیبی بایگی
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