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به نام خدا
کنکور خارج از کشور  89نظام جدید

پاسخ تشریحی ادبیات
استاد امیرمحمد مرادنیا

سوال  )1گزینه  4صحیح است .
کباده از جنس آهن است نه چوب  -یکی از آالت زورخانه

سوال  ) 2گزینه  1صحیح است
امالی صحیح واژگان  :سهم  :ترس  -خایب  :بی بهره

سوال  ) 3گزینه  1صحیح است
آخته  :برکشیده – بیرون کشیده

 -سجیه  :عادت  ,خصلت

جمع  :سجایا

سوال  ) 4گزینه  2صحیح است
امالی صحیح برخی واژگان  :زنخدان  -شائبه – غاشیه  -اشباه

سوال  ) 5گزینه  3صحیح است
امالی صحیح  :مئونت به معنای خرج  ,هزینه  ,لوازم معیشت

سوال  )6گزینه  4صحیح است
امالی صحیح واژه  :خوار  :بی ارزش  ,پست
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سوال  )7گزینه  2صحیح است
منطق الطیر  :نظم

قصه شیرین و فرهاد  :نثر

حمله حیدری  :نظم

سوال  )9گزینه  4صحیح است
گزینه  : 1چون تو خورشید  -ایوان حسن  -ذره ای چون من  -میدان عشق

 4تشبیه

گزینه  : 2زندان عشق  1تشبیه
گزینه  : 3سوزن فکر – رشته طاق

 2تشبیه

گزینه  : 4چو زلف جانان  -چون کار جهان

 2تشبیه

سوال  ) 8گزینه  1صحیح است
در گزینه  1سر به معنای خودش آمده است
گزینه  : 2سر مجاز از قصد

گزینه  : 3سر مجاز فکر

گزینه  : 4سر مجاز قصد

سوال  ) 11گزینه  3صحیح است
گزینه  : 1تشبیه  :کمند زلف

تناقض  :نجات بخشی کمند

گزینه  : 2استعاره  :بیت تشخیص دارد
گزینه  : 3بیت ایهام ندارد

تشبیه  :صبح امید ( اضافه تشبیهی )

تلمیح  :داستان شیرین

گزینه  : 4حسن تعلیل  :مصراع دوم

استعاره  :بیت تشخیص دارد

سوال  ) 11گزینه 2صحیح است
تشبیه  :ب  :دل مانند کعبه حاجت شده
حس آمیزی  :الف  :صحبت رنگین

مجاز  :د  :دم مجاز از سخن
اسلوب معادله  :ج
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سوال  ) 12گزینه  2صحیح است
در وابسته های پسین فلش از وابسته به سمت عقب است ولی در وابسته های پیشین فلش به سمت جلو میباشد

سوال  ) 13گزینه  2صحیح است
نهاد  :ضمیر محذوف مفعول  :جان جهان مسند  :خراب

فعل اسنادی  :کنی

سوال  ) 14گزینه  3صحیح است

سوال  ) 15گزینه  2صحیح است
در گزینه  2را به صورت حرف اضافه آمده است

سوال  ) 16گزینه  4صحیح است
گزینه  : 1بی تاب صفت است نه اسم
گزینه  : 2شکسته صفت است نه اسم
گزینه  : 3پرگشوده وندی مرکب است نه وندی

سوال  ) 17گزینه 4صحیح است
مفهوم مشترک سوال و گزینه  : 4ناپایداری دنیا و قدرت

سوال  )19گزینه  3صحیح است
گزینه  1و  2و  4به امید وصال در عشق اشاره میکند
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سوال  ) 18گزینه 4صحیح است

سوال  )21گزینه  1صحیح است
مفهوم گزینه  : 1ناپایداری دنیا
مفهوم گزینه 2و3و : 4کمک کردن به دیگران

سوال  ) 21گزینه  3صحیح است
همه ویژگی های خوب درون خود انسان است – توجه به خود

سوال  22گزینه  4صحیح است
مفهوم گزینه های 1و2و : 3تا هنگامی که همه چیز را در اختیار داری از دیگران کمک نگیر

سوال  ) 23گزینه  3صحیح است
خدا هرکه را که میخواهد عزت میدهد و هرکه را خواهد ذلت

سوال  ) 24گزینه  3صحیح است
مفهوم مشترک  :حالت معمول همه چیز عوض شده است

سوال ) 25گزینه  4صحیح است
گزینه های 1و3و : 4مفهوم خوب ومثبت افتادگی و تواضع
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بسمه تعالی
پاسخهای تشریحی درس عربی ،کنکورخارج از کشور ( 98نظام جدید) (رشتههای
ریاضی و تجربی و هنر) ( :نیما مروّج )
سؤال  )26گزینه 1
اُمَّة واحِدَة :امّتی واحد ،امّت واحدی /بَعَثَ :برانگیخت ،مبعوث کرد /النَبیّینَ :پیامبران /مُبَشِّرینَ :مژدهدهنده،
مژدهآور (حال مفرد)
سؤال  )27گزینه 2
عَلَیَّ :بر من واجب است ،بر من است /مُداراة النّاسِ :مدرا کردن با مردم /یَجِبُ عَلَیَّ :بر من واجب است /اِقامَةُ
الفَرائِضِ :انجام فرائض
سؤال  )28گزینه 4
اِنَّ :همانا ،بیتردید /عَقائِدَنا هِیَ الَّتی :عقاید ماست که /تَدعونا :مارا فرا میخواند ،مارا دعوت میکند/
اَحسَنِاألعمالِ :نیکوترین کارها /أسوَئِها :بدترین آنها /تُبَعِّدُنا :مارا دور میکند
سؤال  )29گزینه 2
اَلمُفرَداتُ الَّتی :مفرداتی که ،واژگانی که /دَخَلَت :داخل شدهاند (در اینجا) /لُغاتٍ اُخری :زبانهای دیگر /تُسَمّی:
نامیده میشوند (فعل مجهول) /اللُّغَتَینِ :دو زبان /اَلکَلماتُ الدَّخیلةُ :کلمات دخیل
سؤال  )30گزینه 4
اِنَّها :قطعا او /کانَت :بود /اَشهَرِ مُستَشرِقی القَرنِ العاشِرِ :مشهورترین مستشرقان قرن دهم /کانَت تَقدِرُ:
میتوانست /اَنتُلقِیَ :ایراد کند /مُحاضِراتِها العِلمیَّةِ :سخنرانیهای علمی خود را /خَمسِ لُغاتٍ عالَمیَّةٍ :پنج زبان
بینالمللی
سؤال  )31گزینه 1
کُلَّ یَومٍ :هر روز /اَرکِبُ :سوار میشوم /اَلسّاعَةِ السّادِسَةِ وَ النِّصفِ :ساعت شش و نیم /حَتّی اَصِلَ :تا برسم /إلی
بَیتِنا :به خانهمان /الثّامِنَةِ إلّا رُبعا :یک ربع به هشت مانده
سؤال  )32گزینه 3
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وَجَدتُ :یافتم /اَقوَی مَصدَرٍ :نیرومندترین منبعی /یَکفینا :برای ما کافی میباشد /دونَ اَنتَقرُبَ اِلَینا :بدون آنکه
به ما نزدیک شود /تَبتَعِدَ عَنّا :از ما دور شود (معطوف به فعل قبلی)
سؤال  )33گزینه  2ترجمه درست سایر گزینهها:
گزینه  :1معلّم خوشحالی را دیدم در حالی که به سؤاالت دانشآموزان پاسخ میداد.
گزینه  :3دوستم را دعوت کردم در حالی که نامهای مینوشت.
گزینه  :4فرزند به مادرش در حالی که او (مادر) خندان است ،کمک میکند.
سؤال  )34گزینه 2
توضیح نکته درسی :حرف " إنَّ " در مواردی که برای تأکید به کار میرود ،اسم خود را مورد تأکید قرار میدهد
و در ترجمه باید قبل از اسم خود ترجمه شود .در سایر گزینهها که به ترتیب :الفَخرَ – اَلنّاسَ – غُصونَ اسم
إنَّ هستند؛ این حرف در ترجمه قبل از این موارد ترجمه نشدهاست.
سؤال  )35گزینه 4
کاش من" :لَیتَنی" /همهی شهرهای کشورم" :جَمیعَ مُدُنِ بِالدی" /میدیدم" :کُنتُ اُشاهِدُ"

ترجمهی متن درک مطلب:
کالغ در تجمعهای بزرگی زندگی میکند و افراد (این) تجمعها ،برای دور کردن بدی و تجاوز به قلمروشان،
بر روی تعدادی از درختان نزدیک به هم جمع میشوند؛ چراکه کالغها پرندگانی ضعیف در مقابله کردن با
دشمنان هستند.
هنگامی که یکی از آنها بیمار شود و نتواند پرواز کند ،بقیهی کالغها از آن مراقبت میکنند؛ سپس بعد از
مرگ آن بدلیل ترس از منتشر شدن بیماریش ،وی را دفن میکنند ! و انسان همانطور که داستان معروف آن
در قرآن کریم ذکر شده است ،دفن کردن اموات را از کالغ آموخت.
کالغ تکّههای نان را جمع میکند و سپس آنها را در رودخانه میاندازد ،و هنگامی که ماهیها دور آن جمع
میشوند ،آنها را با منقارش شکار میکند و اینچنین برای ما روشن میشود که کالغ ،پرندهای باهوش است.
سؤال  )36گزینه 4
با توجه به متن و آیات قرآنی مرتبط (سوره مائده آیه  ، )31انسانها دفن کردن اموات خود را از کالغها
آموختند و این به ارادهی خداوند بود .پس وجه تشابه ،دفن اموات است و نه دفن مریض !!
سؤال  )37گزینه 2
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در متن اشارهای نشده است که کالغهای ضعیف به دلیل ضعفشان دور هم جمع میشوند؛ بلکه کالغها به طور
کلّی بدلیل ضعفشان در دفاع ،برای دفع تجاوز دشمنان ،دور هم جمع میشوند.
سؤال  )38گزینه 2
در متن ،دفن میّت دلیل بر باهوشی کالغ شمرده نشده است؛ سایر گزینهها درست اند.
سؤال  )39گزینه 3
با توجه به متن ،دلیل دفن کالغها توسط یکدیگر " ،جلوگیری از شیوع بیماریهای متعدد است" .
سؤال  )40گزینه 4
در سایر گزینه به ترتیب :فاعِلُه – لِلمُخاطَبةِ – لِلمُخاطَبِ و مَعَ فاعِلُه نادرستاند؛ زیرا " ذُکِرَت " فعلی است
مجهول که دارای نائب فاعل است و همچنین لِلغائِبَة است.
سؤال  )41گزینه 3
در سایر گزینهها به ترتیب :لِلمُخاطَبِ – لِلمُخاطَبَةِ – مَصدَرَه تَجمیع نادرستاند؛ چراکه این فعل ،لِلغائِبَة بوده
و مصدرش هم تَجَمُّع از باب تَفَعُّل است.
سؤال  )42گزینه 2
در سایر گزینهها به ترتیب :مَصدَرُه اِشتِهار – ضمیر « ها »  -اسممکان نادرستاند؛ زیرا " اَلمَشهورَة " ،از مصدر
شُهرَة ساخته میشود چراکه جامد است و نه مشتق ،بعالوه ،موصوف آن قِصّة است و نه ضمیر ها ،و در نهایت
اینکه اسم مفعول است نه اسم مکان.
سؤال  )43گزینه 3
فعل " کانَ یَلتَفِتُ " به این صورت درست است؛ چرا که از باب اِفتِعال و بر وزن " یَفتَعِلُ " صحیح میباشد.
سؤال  )44گزینه 2
فقط از چوب درخت گردو ساخته میشود ،توضیح مناسبی برای " ظرف ،کاسه " نمیباشد.
سؤال  )45گزینه 1
قیام و قعود به معنای ایستادن و نشستن به طور بارزی با یکدیگر تضاد دارند.
سؤال  )46گزینه 3
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هنگامی از اسم تفضیل برای مقایسهی میان دو چیز استفاده میکنیم ،باید آنرا به صورت مذکّر به کار ببریم؛
حتی اگر آن دو مؤنّث باشند .در اینجا فُضلی نادرست و اَفضَل درست است.
سؤال  )47گزینه 4
در این گزینه " أغنی " اسم تفضیل و بر وزن أفعَل است و نون در آن نمیتواند نون وقایه باشد.
سؤال  )48گزینه 1
در این گزینه با توجه مفهوم جمله ،ال از نوع ال نهی است و نه ال نفی؛ بنابراین نون آخر آن باید حذف گردد:
" ال تَیأسوا "
سؤال  )49گزینه 4
در عبارت گزینه  ،4از ال نهی استفاده شده است " :ال تَغتَرّوا " (مغرور نشوید) در حالی که در سایر گزینهها
به ترتیب از ال نفی جنس – ال نفی جنس – ال نفی استفاده شده است که در هیچ یک معنای نهی وجود ندارد.
سؤال  )50گزینه 1
در این گزینه مستثنی منه ذکر نشده است؛ بنابراین با مستثنای مفرّغ رو به روییم؛ در حالی مستثنی در سایر
گزینهها تامّ بوده و به ترتیب :شَیئا – اَلنّاسُ – کُلُّ نیز مستثنی منه هستند.
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ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ي ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ
ﮔﺮاﻣﺮ – ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺪر )درس  3زﺑﺎن 29

(76ﮔﺮﯾﻨﻪ ي 2

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺳﯽ

ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت  make sureﻣﺼﺪر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و ﻫﺪف را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺮاﻣﺮ -ﮐﺎرﺑﺮد زﻣﺎن ﮔﺪﺷﺘﻪ ي ﮐﺎﻣﻞ )درس  3زﺑﺎن (3

 (77ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 3

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺳﯽ

در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ  sinceﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر  becauseﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .ﻓﻌﻞ)ﮔﺪﺷﺘﻪ ي ﺳﺎده(  +ﻓﺎﻋﻞ , because/ since / as +ﻓﻌﻞ )ﮔﺪﺷﺘﻪ ي ﮐﺎﻣﻞ(  +ﻓﺎﻋﻞ

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺟﺎي دو ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (88ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 4

ﻧﮑﺘﻪ ي ﻣﻬﻢ درﺳﯽ

ﮔﺮاﻣﺮ -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي) -درس  2زﺑﺎن (1

 As-------asﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﺪ از  as-----------asﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﻢ

 carاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﻤﺎت در ﮔﺰﯾﻨﻪ ي  4درﺳﺖ اﺳﺖ
(89ﮔﺮﯾﻨﻪ ي 1

ﻧﮑﺘﻪ ي ﻣﻬﻢ درﺳﯽ

ﮔﺮاﻣﺮ -ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ )درس  4زﺑﺎن (1

ﻗﺒﻞ ار ﻋﺒﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ داراي )ﺳﺎل  +روز+ﻣﺎه( ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ي  onﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.
(80ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 3

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:از ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده اي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﻓﻮري اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ«.
(1ﻧﺠﺎت دادن

(2دﻓﺎع ﮐﺮدن

(3ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮدن

(4اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدن

(81ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 2

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻮاع اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺮدردﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﺪه ﺷﻮد«.
(1ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت

(2اﺧﺘﻼﻻت

(3ﺑﯿﻤﺎران

(4ﺗﻮﺟﻬﺎت

(82ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 2

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ي ﻣﻦ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻨﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از ﺟﻨﮓ
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد«.

(1ﺷﺠﺎع

(2اﺧﻼﻗﯽ

(3ﻣﻄﻠﻮب

(83ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 1
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻋﮑﺲ ﻫﺎي
ﺟﺪﯾﺪش ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﻬﯿﺞ و ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
(1ﺑﻄﻮرﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه

(2ﻧﺎﮔﻬﺎن

(3ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس

(4ﺑﺎ رﻏﺒﺖ

(84ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 4

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺎزه را از دﯾﮑﺸﻨﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ«.
(1دﻻﻟﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ

(2اﻋﻼم ﺣﻀﻮر ﮐﺮدن

(3ﻓﻮت ﮐﺮدن

(4ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻟﻐﺖ

(85ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 3

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮدن ﺑﺮاي وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدر ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر در واﻗﻊ ﯾﻪ

او اﺟﺎزه داد ﺗﺎ از ﻧﻮزاد ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ«.

(2ﻧﻘﺶ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد

(1ﺗﻘﺎﺿﺎ

(3رﺣﻤﺖ ،ﻧﻌﻤﺖ

(4ﺳﻮﻏﺎت

(86ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 1

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭘﺎﺋﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮدش را از دﯾﮕﺮان دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد .ﻣﻦ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﺳﻢ

اورا ﻧﻤﯽ داﻧﻢ«.

(1ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ

(2ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدن

(3ﺗﺮك ﮐﺮدن

ﻧﮑﺘﻪ keep to oneself :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "دور ﻣﺎﻧﺪن از دﯾﮑﺮان" ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.

(4دور ﺷﺪن

(87ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 3

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﻣﺮي :اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﺎم«.

» ﭘﺎم :ﻣﺘﺸﺮﮐﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻨﻈﺮم ارزان اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ آن را ﻗﺼﺪ دارم ﺑﺰﻧﻢ«.
» ﻣﺎدر ﭘﺎم :دﻧﺪان اﺳﺐ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ«.

(88ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 4

ﻧﮑﺘﻪ ي ﻣﻬﻢ درﺳﯽ

ﮔﺮاﻣﺮ -ﮐﺎرﺑﺮد زﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ) -درس  2زﺑﺎ (2

وﺟﻮد واژه ي  recentﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺧﯿﺮ در اول ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﻠﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ي اﻧﺤﺮاﻓﯽ

وﺟﻮد  couldدر ﺟﻤﻠﻪ ي ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  agoﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ زﻣﺎن ﺟﻤﻠﻪ ي ﻗﺒﻞ ﻧﺪارد.
(89ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 2

(1ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن

(90ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 1

(2ﺗﺼﻮر ﮐﺮدن

(3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدن

ﮔﺮاﻣﺮ -ﮐﺎرﺑﺮد  -modalsدرس  4زﺑﺎن 1
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ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺳﯽ

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ و وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت  canﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود.
(91ﮔﺰﯾﻨﻪ 3

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺳﯽ

ﮔﺮاﻣﺮ -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﻤﺎت -درس  1زﺑﺎن 2

ﻓﻘﻂ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ي  3ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﻤﺎت درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
(92ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 4

(1اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ

(3ﻣﯿﺮاث

(2رﻓﺘﺎر

(4ﺑﺸﺮ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ

(93ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 4

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﮐﻠﻤﻪ ي  preserveﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن در ﭘﺎراﮔﺮاف  1از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ي save
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن«.
(1ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻦ

(2ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن

(3ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪن

(4ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن

(94ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 4

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎراﮔﺮاف  2ﭼﯿﺴﺖ؟«
» ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا«.

(95ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 3

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:در ﭘﺎراﮔﺮاف  ،2ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺎل" ،اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻤﺶ و آﻟﻮ ﺑﻪ آﻟﻮ ﺑﺨﺎرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد" ﭼﯿﺴﺖ؟
» ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.

(96ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 3

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﻣﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ«.
(97ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 1

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﭘﺎراﮔﺮاف  1اﺳﺎﺳﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮال زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ؟«
» ﻣﺨﺘﺮع ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ؟«

(98ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 1

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﮐﻠﻤﻪ ي  theyدر ﭘﺎراﮔﺮاف  2اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
(99ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 1
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي وﻣﺎرد زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﻨﻪ ي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰء اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮏ ﮐﺴﯽ روي اﺳﺘﯿﺞ آواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ«.
(100ﮔﺰﯾﻨﻪ ي 4

ﺗﺮﺟﻤﻪ ي ﺟﻤﻠﻪ »:ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي دﻫﻪ ي  1930و  40ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد؟«
» آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ«.
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