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ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ درس ﻓﺎرﺳﻲ -ﻧﻈﺎم ﻗﺪﻳﻢ
-1

ﮔﺰﻳﻨﻪ 3

ﺗﻮاﺑﻊ :ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت ،واﺑﺴﺘﻪﻫﺎ /ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه :ﻣﻌﻬﻮد ،ﻣﻌﻤﻮل /ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻚ :ﺑﻬﺮه ،ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﻴﻦ /ﻣﺠﺮوح :ﺧﺴﺘﻪ ،زﺧﻤﻲ
 -2ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻓﺘﺮاك :ﺗﺴﻤﻪ و دواﻟﻲ ﻛﻪ از ﭘﺲ و ﭘﻴﺶ زﻳﻦ اﺳﺐ آوﻳﺰﻧﺪ ،ﺗﺮكﺑﻨﺪ /ﻣﺸﺤﻮن :ﭘﺮﺷﺪه ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ،ﻣﻤﻠﻮ /ﻗﺪوم :آﻣﺪن ،ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن /ﻏﺎزه :ﺳﺮﺧﺎب،
ﮔﻠﮕﻮﻧﻪ
 -3ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺗﻮﺳﻨﻲ :ﺳﺮﻛﺸﻲ ،ﻋﺼﻴﺎن
 -4ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
اﻣﻼي ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از» :ﻧﺼﻴﺐ ،ﻣﺴﺢ«.
 -5ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
اﻣﻼي ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻘﺎ« اﺳﺖ.
 -6ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
»ﻣﺠﻤﻊ دﻳﻮاﻧﮕﺎن« از ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﻤﺎﻟﺰاده و ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر درﺑﺎرة ﺗﻴﺮهروزي زﻧﺎن اﺳﺖ.
 -7ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
اﻟﻒ( ﻣﻌﺮف ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ اﺳﻌﺪ ﮔﺮﮔﺎﻧﻲ /ب( ﻣﻌﺮف ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮاﻗﻲ اﺳﺖ.
 -8ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﻋﻠﻲ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري ،ﺑﺎ ﺳﺮودن »اﻓﺴﺎﻧﻪ« در ﺳﺎل  ،1301آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آ در ﺳﺎل  1316ﺷﻌﺮ »ﻗﻘﻨﻮس« ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻌﺮ
ﺧﻮد را ﻛﻪ از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺗﺨﻴﻞ و وزنآراﻳﻲ و ﻗﺎﻓﻴﻪﺑﻨﺪي ،ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد.
 -9ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﻣﺠﺎز ﻧﺪارد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﺳﺮ« ﻣﺠﺎز از »اﻧﺪﻳﺸﻪ«
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«3ﺳﺮ« اول ﻣﺠﺎز از »وﺟﻮد« و »ﺳﺮ« دوم ﻣﺠﺎز از »اﻧﺪﻳﺸﻪ«
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ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«4ﺳﺮ« ﻣﺠﺎز از »اﻧﺪﻳﺸﻪ«
 -10ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
در ﮔﺰﻳﻨﺔ » ،«3اﻳﻬﺎم و ﺗﻠﻤﻴﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«1رﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﻮم« ﺗﻨﺎﻗﺾ» /ﻛﻤﻨﺪ زﻟﻒ« ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﮔﺰﻳﻨﺔ »» :«2ﺻﺒﺢ اﻣﻴﺪ« ﺗﺸﺒﻴﻪ /اﻣﻴﺪ ﺧﻨﺪه ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ :اﺳﺘﻌﺎره
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﺷﺎﻋﺮ ﻋﻠﺖ ﻫﻼﻟﻲ ﺷﺪن ﻣﺎه را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎه ﻣﻲداﻧﺪ) .اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮر از ﺧﻮرﺷﻴﺪ( :ﺣﺴﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻞ /ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺎه ﻣﻨّﺖ ﻣﻲ ﮔﺬارد :اﺳﺘﻌﺎره
 -11ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ب( :ﻛﻌﺒﺔ ﺣﺎﺟﺖ :ﺗﺸﺒﻴﻪ /د( :دم ﻣﺠﺎز از ﺳﺨﻦ /اﻟﻒ( :ﺻﺤﺒﺖ رﻧﮕﻴﻦ :ﺣﺲ آﻣﻴﺰي /ج( :ﻓﺮوغ داغ ﻋﺸﻖ دل را در ﺧﻮن ﻣﻲﻛﺸﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﺳﻨﮓ را رﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ).ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎ( :اﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 -12ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﮔﺰﻳﻨﻪ  :1ﺣﻠﻘﻪ )ﻫﺴﺘﻪ( ،زﻟﻒ )واﺑﺴﺘﺔ ﻫﺴﺘﻪ( ،ﺳﻴﺎه )واﺑﺴﺘﺔ واﺑﺴﺘﻪ( -َ ،ش )واﺑﺴﺘﺔ واﺑﺴﺘﻪ(
ﮔﺰﻳﻨﻪ  :3ﻏﻼم )ﻫﺴﺘﻪ( ،ﻫﻤﺖ )واﺑﺴﺘﺔ ﻫﺴﺘﻪ( ،آن )واﺑﺴﺘﺔ واﺑﺴﺘﻪ( ،رﻧﺪ )واﺑﺴﺘﺔ واﺑﺴﺘﻪ(
ﮔﺰﻳﻨﻪ  :4آن )واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻪ( ،زﻳﺎرﺗﮕﻪ )واﺑﺴﺘﺔ ﻫﺴﺘﻪ( ،رﻧﺪان )واﺑﺴﺘﺔ واﺑﺴﺘﻪ( ،ﺟﻬﺎن )واﺑﺴﺘﺔ واﺑﺴﺘﻪ(
 -13ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
) (-ﻧﻬﺎد ،ﺟﻬﺎن )ﻣﻔﻌﻮل( ،ﺧﺮاب )ﻣﺴﻨﺪ( ،ﻛﻨﻲ )ﻓﻌﻞ(
 -14ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
 ...ﻛﻪ ﺗﻮ را )ﻣﻔﻌﻮل( ﺑﺒﻴﻨﻢ  ....ﺑﻪ ﺗﻮ )ﻣﺘﻤﻢ( درآﻳﻢ ،در ﺑﻪ روي ﻣﻦ )ﻣﻀﺎفاﻟﻴﻪ( ﺑﺒﻨﺪي
-

 15ﮔﺰﻳﻨﻪ 2

در ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 3 ،1و » ،«4را« ﻓﻚ اﺿﺎﻓﻪ و در ﮔﺰﻳﻨﺔ »«2ف ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﺟﺎن ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺑﺎدﻳﻪ /ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«3ﻗﺪم رﻫﺮوان ﻏﻢ /ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4ﻧﺮﮔﺲ ﺟﺎدوي ﺗﻮ
 – 16ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«1ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺗﺒﻌﻲ» :آز« ﻣﻌﻄﻮف» /ﺟﻮادﺧﺎن« ﺑﺪل
ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«2داﺷﺖ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﺮد :ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻣﻔﻌﻮل و ﻣﺴﻨﺪ
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ﮔﺰﻳﻨﺔ » :«4داﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد )ﻣﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ( ،ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌﻴﺪ( ،ﻣﻲﻧﻬﺎد )ﻣﺎﺿﻲ اﺳﺘﻤﺮاري(
 -17ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال و اﺑﻴﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 3 ،2و  «4ﺑﻪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮدن ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 -18ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﺻﻮرت ﺳﺆال اﺑﻴﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي « 2 ،1و  «3ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﭼﻪ ﻛﻪ در درون اوﺳﺖ،
اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -19ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال و اﺑﻴﺎت ﮔﻜﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 2 ،1و  «3ﺑﻪ ﺑﻲﺧﺒﺮي ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺤﺮم اﺳﺮار اﻟﻬﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -20ﮔﺰﻳﻨﻪ 1
ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال و ﮔﺰﻳﻨﺔ » «1ﺑﻪ داﺷﺘﻦ دﻧﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﺘﺮده در درون ﻳﻚ ذرة ﻛﻮﭼﻚ و ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 -21ﮔﺰﻳﻨﻪ »«1
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮآﻳﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاز = ﻫﺮروز ﺧﻮد را از ﺧﻮد ﻳﺎد دﻫﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻧﻴﻔﺘﻢ
 -22ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻳﺔ ارزشﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ.
 -23ﮔﺰﻳﻨﻪ 4
ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي دﻧﻴﺎﻳﻲ و اﺳﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺎت ﻧﺸﺪن از ﺑﻴﺖ ﺻﻮرت ﺳﺆال و اﺑﻴﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي » 2 ،1و  «3درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 -24ﮔﺰﻳﻨﻪ 3
اﺑﻴﺎت »ب ،د ،ﻫـ« ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ارزشﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 -25ﮔﺰﻳﻨﻪ 2
ﺳﺘﺎﻳﺶ اﻓﺘﺎدﮔﻲ و ارزش داﻧﺴﺘﻦ آن در اﺑﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
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خدای که در این نزدییک است"
"به نام
ی
پاسخ ر
تشییح سواالت زبان خارج کشور نظام قدیم – عیل عاشوری ( مولف کتاب های کانون و ط راح آزمون ها)
سالم خدمت دانش آموزان عزیز و همکاران سایع و فرهیخته
 -76پاسخ صحیح گزینه 4
ر
ر
خوب را یک سازمان خصویص پیشنهاد کرده بود
ترجمه  :به مایک که دقیقا کارش را  2سال پیش در شکت شوع کرده بود  ،شغل ی
نکته  :جمله بیانگر حال کامل مجهول یم باشد.
 -77پاسخ صحیح گزینه 1
ترجمه  :آیا تا به حال از یک آگیه لذت برده اید اما فورا فراموش کرده اید که برای چه محصویل بوده است.
ر
ر
پرسش خارج یم شود(( .درس – سال سوم))
پرسش در وسط جمله بیاید  ،جمله از حالت
نکته  :در جمله واره های اسیم اگر کلمه
 -78پاسخ صحیح گزینه 2
جاب دارند  ،مثال اگر عالقمند ب اشند که از اماکن
ترجمه  :من در اینجا هستم تا به افرادی کمک کنم که نیاز به اطالعات درباره رفت به ی
تاریخ شهر دیدن کنند.
نکته  :با توجه به مفهوم جمله که بیانگر جمله مرکب معلوم است از ساختار  ingدار فعل استفاده یم شود( .درس  3سال چهارم)
 -79پاسخ صحیح گزینه 2
ترجمه :این نویسنده اعتقاد دارد که یک داستان کوتاه باید به اندازه کاف کوتاه باشد تا یک شخص بتواند آن را در مجال یک نشست
بخواند.
نکته  :برای بیان هدف و منظور از انجام کاری از ربط دهنده قیدی  so thatبه همراه یک فاعل و شکل ساده فعل استفاده یم شود(( .
درس  – 6سال چهارم))
 -80پاسخ صحیح گزینه 3
ترجمه  :از اینتنت برای تحقیق درباره قیمت  ،کیفیت  ،سبک و دوام  2چت برای فروش استفاده کنید.
گزینه ها  -1 :منش  ،اخالق

 -2ماده  ،موضوع

 -3کیفیت

 -4تجارت

 -81پاسخ صحیح گزینه 2
اگرچه تام صدایش را تغیت داده بود زماب که تلفن با من صحبت یم کرد  ،با این وجود من فورا او را شناختم.
گزینه ها  -1 :عموما

 -2شیعا

 -4سابقا

 -3به طور منظم

 -82پاسخ صحیح گزینه 4
ترجمه :وقن بچه او دیر کرد  ،مادرش نگران شد و به مدرسه زنگ زد.
گزینه ها -1 :در گتشدن

 -2مطلع شدن

 -3حواس کش را پرت کردن  -4نگران شدن

 -83پاسخ صحیح گزینه 3
ترجمه  :ویروس کامال جدید است و محققان تالش یم کنند تا بفهمند چگونه شیوع پیدا کرد.
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گزینه ها  -1 :برخواست

 -2گرفت

 -4غلبه کردن

 -3شیوع پیدا کردن

 -84پاسخ صحیح گزینه 1
ترجمه  :من متعجب شدم که او از کمک کردن به من امتناع کرد .آخر ما از وقن که بچه بودیم با هم دوست بودیم.
گزینه ها  -1 :خودداری

 -2حدس

 -4امکان

جداب
-3
ی

 -85پاسخ صحیح گزینه 3
ترجمه  :انتظار یم رفت که عملکرد مایل آن تجارت رو به بهبود باشد  ،به همت دلیل است که همه در رشکت امیدوار هستند.
گزینه ها -1 :فهمیدن

 -2دنبال کردن

 -4کشف کردن

 -3انتظار داشت

 -86پاسخ صحیح گزینه 2
ترجمه  :کارگر کارخانه تصمیم گرفته است دنبال کار مهیج تری باشد  ،به خاطر این که در شغل فعیل اش او فقط مجبور است کار های
تکراری انجام دهد.
گزینه ها  -1 :انعطاف پذیر

 -2تکراری

 -4مقرون به رصفه

 -3مرکزی

 -87پاسخ صحیح گزینه 1
ی
ترجمه :برای آنچه که همرسم گفت و رشمندگ که او باعثش شد  ،خییل متاسف هستم.
ی
 -3تضاد
 -2تصور
گزینه ها -1 :رشمندگ  ،خجالت

 -4حافظه  ،خاطره

کلوز تست:
رشته مورد مطالعه شما هر چه که باشد ،شما باید ذ هنیت قوی از خود ایجاد کنید وقن به صورت تلفن ارتباط برقرار یم کنید .این
خوب تداوم داشته باشد  ،از این رو مهم است خودتان را از پیش برای هر تماس
هم یم تواند خوب باشد و هم بد و ممکن است به ی
تلفن مهیم آماده کنید تا این که شنونده شما به آساب دریابد دلییل که شیعا تماس گرفته بودید و آن ها تشویق خواهند شد که فقط
شنونده نباشند  ،بلکه آن چه را که شما از آن ها یم خواهید انجام دهند .ارتباط تلفن به آن راحن که تصور یم شود نیست و
حقیقت این است که ما نیم توانیم واکنش های چهره داشته باشیم و سو تفاهم ها ممکن است به آساب ایجاد شود و کنتل کردن
مشکل شود به همت خاطر است که ذهن ما باید همیشه زایا (خالق) باشد.
 -88پاسخ صحیح گزینه 4
نکته :بعد از صفت مصدر با  toیم آید.
 -89پاسخ صحیح گزینه 3
گزینه ها -1 :بطور مخترص

 -2بطور آرام و ساکت

 -3به آساب

 -4شفاها

 -90پاسخ صحیح گزینه 2
نکته  :با توجه به مفهوم جمله  ،مجهول زمان آینده یم باشد.
 -91پاسخ صحیح گزینه 3
نکته :برای بیان منظور از شکل مصدر استفاده یم شود.
 -92پاسخ صحیح گزینه 1
گزینه ها -1 :برخاست  ،ایجاد شدن

 -2نشان دادن
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 -3شامل شدن

 -4عمل کردن
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مت (: ) 1
اههاب را برای طوالب تر نگهداشت غذا پیدا کنند .در گذشته این کار مهم بود چون
برای هزاران سال انسانها تالش کرده اند تا ر ی
جاهاب هستند
زمانهاب ذ خته کنند که پیدا کردنشان دشوار بود مثل زمستان .امروزه هنوز هم
انسانها نیاز داشتند غذای تازه را برای
ی
ی
ی
که بد ون برق یم ب اشند و مردیم که در این مکان ها زندگ یم کنند نیاز دارند غذا را به گونه ای نگهدارند که از یخچال استفاده نکنند.
آنها نیاز دارند کاری بکنند تا آنجا که ممکن است غذا مدت زمان بیشتی دوام بیاورد.
خشک کردن ییک از قدییم ترین انواع نگهداری غذا یم باشد .اگر آب از غذا خارج شود  ،باکتی ها نیم توانند رشد کنند .در
ی
زمانهای بسیار قدیم در کشورهای گرمستی  ،مردم به سادگ میوه و غذا را بتون یم گذاشتند تا در برابر آفتاب و باد آب طبییع اشان
را از دست دهند ..این کار باعث یم شد که میوه و غذا دوام بیشتی بیاورد .خشک کردن میوه ها گاهگایه منجر به (تشکیل) میوه
کامال جدیدی بشود .بعنوان مثال  ،انگور تبدیل به کشمش و آلوچه تبدیل به آلوخشک بشود.
 -93پاسخ صحیح گزینه 4
کلمه ” “preserveدر پاراگراف  1از نظر معن " نگهداری کردن " یم باشد.
 -94پاسخ صحیح گزینه 4
موضوع پاراگراف  2چیست؟
"تکنیک های نگهداری غذا"
 -95پاسخ صحیح گزینه 2
در پاراگراف  2نقش جمله ی انگورها تبدیل به کشمش و آلو تبدیل به آلو خشک یم شوند چیست؟
"پشتیباب کردن از یک اظهار قبیل"
 -96پاسخ صحیح گزینه 3
" برخ روش های دیگر نگهداری غذا "
مت (: ) 2
تنهاب نیم تواند به عنوان مختع سینما نامیده شود .در واقع تعداد زیادی از افراد در توسعه سینما نقش ایفا کردند.
یک شخص به
ی
اسن بود که در حال دویدن بود و فقط چند
مردی به نام
ی
موییتی ج اولت تصاویر متحرک را در سال  1787ساخت .این فیلم درباره ی
ثانیه بود .تا سال  1895افراد دیگری ابزار های مت عددی برای نشان دادن تصاویر متحرک اختاع کرده بودند اما بسیاری از این ها فقط
یم توانستند توسط یک فرد در یک زمان تماشا شوند .توسعه این ابزار ها که یم توانست فیلم را بر یک پرده بتاباند امر مهیم بود.
توماس ادیسون ییک از اولت کساب بود که فیلم های کوتاه برای تعداد  20مخاطب یا افراد بیشت به نمایش گذاشت .فیلم های او
شامل اجرای آکروبات و رویداد های روزمره مثل غدا خوردن یک انسان بود.
در ابتدا  ،فیلم ها فقط چند دقیقه بودند .آن ها فیلم های سیاه و سفید و صامت بودند .این فیلم ها معموال فیلم های مستند درباره
هاب بودند که مردم را در حال افتادن یا ایجاد چهره های خنده دار نشان یم دادند .بعد
اماکن مختلف  ،رویداد های جدید  ،یا کمدی ی
صداب نبود در عوض ممکن بود موسیق داب باشد که در حال نواخت در
هیچ
هم
هنوز
ها آن ها داستان های طوالب تر شدند  ،اما
ی
سالن باشد زماب که فیلم نشان داده یم شد.
موزیک ها ( فیلم های صدادار) احتماال محبوب ترین فیلم ها در دهه  1930و  1940بودند .یک خانم خییل معروف هتپیشه و ترانه
خوان به نام رشیل تمپل که دخت بچه ای پنج ساله بود که همه دوستش داشتند بر روی سن برنامه اجرا کند.
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 -97پاسخ صحیح گزینه 1
ترجمه  :به کدام سوال در پاراگراف  1اساسا بایسن پاسخ داده شود ؟
"چه کش فیلم ها را اختاع کرد ؟"
 -98پاسخ صحیح گزینه 1
کلمه " "theyدر پارگراف  2اشاره به فیلم ها دارد.
 -99پاسخ صحیح گزینه 4
موسیقیداب که یک آلت موسیق را یم نوازد.
 -100پاسخ صحیح گزینه 2
"آ نها نه فقط دیداری (برصی) بلکه شنیداری (سمیع) هم بودند.

ی
زندگ صحنه یکتای ر
"
هنمندی ماست – هر کیس نغمه خود خواند و
از صحنه رود – صحنه پیوسته بجاست – خرم آن نغمه که مردم
بسپارند به یاد" .
سهراب سپهری
Hard work is the key of success – A. Ashoory
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