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98نظام جدید کنکور سراسري داخل کشور  گروه زبان پاسخنامۀ تشریحی ادبیات فارسی  

 1- گزینه 1 (لغت، فارسی1، واژهنامه)

بیدار، راهزن/ هرّا: رو: شبکه بیمار باشد./ شبگلبن: بوتۀگل، گل سرخ، بیخ بوتۀ گل / تیمار: اندیشه، خدمت و محافظت از کسی 
  صدا و غوغا، آواز مهیب

 2- گزینه 2 (لغت، فارسی2، واژهنامه) 

 معناي واژگان شمارههاي 3 ، 6 و 7 نادرست است:

  بیماري، حادثهتهی سازند. / مقید: گرفتار، بسته، در قید شده/ عارضه: ناو: قایقی کوچک که از درخت میان

 3- گزینه3   (لغت، فارسی3 ، واژهنامه) 

  ارغند: قهرآلود، خشمگین / انگاره: نقشه، طرح/ نمط: روش، طریقه/ تپش: حرارت، گرمی، اضطراب ناشی از گرمی و حرارت

 4- گزینه 2   (امال ، فارسی2 ، درس6 ، ص52)

 با توجه به واژة «مهد»، «مهمل: کالم بیهوده و سست» نادرست و «محمل: کجاوه که بر شتر بندند» درست است.

 5- گزینه  2 (امال ، فارسی1، درس2، ص25 - ترکیبی)

با توجه به معنا و مفهوم کلّی بیت و بیان اصطالح «اختیار کردن سر منزل رضا» در مصراع اول، امالي «قضا: سرنوشت» درست 
 است.

  تواند درست باشد.میها بر اساس لغتنامه »محک«و » رجیم«هاي البتّه معناي واژه

 6- گزینه 4  (امال ، فارسی3، درس11 ، ص90 - ترکیبی ) 

 شکل درست امالي واژه: تعلّم( آموختن) است.  

 7- گزینه 2  (تاریخ ادبیات، فارسی1، درس17، ص140   /فارسی2 درس17 ص142 / فارسی3 درس5 ص37 و درس7 ص57)

 1) محمدرضا شفیعی کدکنی با تخلّص «م. سرشک» کتاب «مثل درخت، در شب باران» را به شعر پدید آورده است.

 3) فرانسوا کوپه، در قطعۀ ادبی «مزار شاعر» به مقایسۀ چنگیز با فردوسی پرداختهاست.

 4) ملکالشعراي بهار قصیدة دماوندیۀ خود را در سال 1301 به صورت نمادین سرودهاست.
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 8- گزینه4   (آرایههاي ادبی، فارسی1، 2و3 ترکیبی)

مزة شور(مورد نظر  -2غوغا (معناي مورد نظر)  -1استعاره: شکر و آب زالل استعاره از لب و دهان معشوق / ایهام تناسب: شور 
جهانیان نسبت همه مشتاق بودن روي در توصیف زیاده نیست و با شکر و تشنه و آب تناسب دارد.)/ مجاز: عالم مجاز مردم/ اغراق:

                                                                                      وق.توصیف زیبایی معش روي درمعشوق و همچنین  زیاده به
  9- گزینه 1  (آرایههاي ادبی، فارسی 1،2و3 ترکیبی)

-بی«شیرازة گلزار( اضافۀ استعاري)/ پارادوکس:  - (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: خار و خس استعاره از وجود شاعر تشبیه: برگ نشاط

مجاز: چمن مجاز از باغ و گلزار»/ خار و خس، شیراة گلزار بود«و » برگی برگ نشاط است  

 10- گزینه 3 (آرایههاي ادبی، فارسی 1،2و3 ترکیبی)

گوش بودن غنچهیسخن / تشخیص: بازحس آمیزي: رنگین  

ها: تشریح سایر گزینه  

کار در منتهاي پستی/ مجاز: ندارد. (ترقّی کردن و اوج گرفتن)باال گرفتن) پارادوکس: 1گزینۀ  

کار نرفته است.) تلمیح: به داستان اسکندر اشاره دارد./ استعاره: به2گزینۀ   

) جناس تام: چین(شکن زلف) و چین(کشور چین)/ حسن تعلیل: ندارد. 4گزینۀ   

 11- گزینه3  (آرایههاي ادبی، فارسی 1،2و3 ترکیبی) 

سر مجاز از قصد و نیت مجاز: بیت د :   

ترسد؛ زیرا مرد دریانورد گوید: مردمک چشم از غرق شدن در اشک نمیمی با دلیل شاعرانه و غیرواقعی شاعرحسن تعلیل: بیت ج: 
 همیشه سر در آب دریا دارد. 

: بوي شراب بشنوم.بیت بآمیزي: حس  

غنچه استعاره از چهره -از زلف: سنبل استعاره هـاستعاره: بیت   

چشمه -2مثل و مانند  -1ایهام: بیت الف: عین:   
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 12- گزینه1  (دستور، فارسی 3 درس 7ص55 و 12ص105)

  ابیات: نمکدان، شبستان، سلیمان و نیستان قافیۀ

متمم است.» شبستان«حرف اضافه و » براي«در معنی » بهر«بیت ب:   

الیه است.آمده و مضاف (هسته)و اسم  ي اضافه (ـِـ)نمابعد از نقش» سلیمان«بیت ج:   

مفعول آن » نیستان«نیاز به مفعول دارد و » وجود آوردن، احداث کردن و...به«در معناي » ساختن«از مصدر » ساختند«فعلبیت د: 
 است.

» نمکدان«نیاز دارد و » مفعول و مسند «به » کردن، نمودن، گردانیدن«در معناي » ساختن«از مصدر » ساختند«بیت الف: فعل 
  مسند آن است.

 13- گزینه4   (دستور زبان، فارسی3  درس9، ص74 ) 

را وابستۀ آن نشان » مجرب«نمودار شود؛ در حالیکه در محسوب می» مجرب«قید صفت و وابستۀ وابسته است و وابستۀ » نسبتاٌ«
 داده شده است.

 دوستان  نسبتاً   مجرب    گــروه  آموزشی

  

 14- گزینه4   (دستور زبان، فارسی3 درس7 ، ص55 ) 

 فعل «کردند» در معناي «گردانیدند، نمودند و ساختند» عالوه بر نهاد و مفعول، به مسند هم نیاز دارد: سخنچین، جنگ قدیم را
نهاد           مفعول                                                                                                                                   

 تازه میکند(میگرداند) و سلیم، نیکمرد را بهخشم میآورد.
  مسند                                  مفعول

 15- گزینه3  (دستور زبان، فارسی1  درس8 ، ص66 / فارسی2 درس9 ص77 و درس16 ص128) 

یک (چهار مورد) –داناترین  -همان -این  هاي پیشین:وابسته  

  جهان (چهار مورد) –شورانگیز  –آسمانی  –هاي پسین: ــُ م (دلم) وابسته

 16- گزینه2  (دستور زبان، فارسی 2 درس1، ص 14/ فارسی3 درس12 ص 105) 

عبور کردن و «به معناي  2کار رفته اما در بیت گزینۀ به» مردن و از دنیا رفتن«در معناي  4و  3، 1هاي در ابیات گزینه» گذشتن«
است.» فراتر رفتن  
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 17- گزینه1 (مفهوم، فارسی1، درس2، ص17/ درس 7 ص) 

: توصیه به پرهیز از دوروي، ریا و ظاهرفریبی است. 1مفهوم مشترك بیت صورت سوال و گزینۀ   

ها:تشریح سایر گزینه  

ورزیدنمعو ط نکوهش غرور )2  

نشینی با افراد دیوسیرت) پرهیز از هم3  

  نکوش طمع و هوا و هوس) 4

 18- گزینه 4 (مفهوم، فارسی2، درس2، ص20)   

بیان شده است.  3و  2، 1هاي طور مشترك در ابیات گزینهبه» بخشی، سربلندي و افتخار  استکمالقناعت موجب «مفهوم   

  ارزش دنیاتن دادن به چیزهاي بی: سفارش به مناعت طبع داشتن و پرهیز از 4مفهوم بیت گزینۀ 

 19- گزینه1  (مفهوم، فارسی1، درس 13ص108 /  فارسی2درس 12ص102 / فارسی3 درس12، ص106)  

-تاج«و » راي زدن و مشورت کردن در دربار حکومت«، »درفش درفشان«به ترتیب با بیان اصطالحات  4و 3، 2هاي ابیات گزینه

کنند.تصویر می را »قومی و ملّی حماسه«زمینۀ ویژگی یا ، »گذاري  

  العاده است.، بیانگر زمینۀ خرق عادت یا حوادث خارق»دیو«با و جود  1بیت گزینۀ 

 20- گزینه 4 (مفهوم، فارسی2، درس17، ص142)  

 2،  1هاي است. این مفهوم در ابیات گزینه» ارزش بودن زندگی آدمی بدون شوق و اشتیاق و عشقبی«مفهوم عبارت صورت سوال 
نیز مطرح شده است. 3و   

  بیند.توجه میبی دوران فراق و وصال عشقخود را نسبت به به خودستایی خویش پرداخته و شاعر  4در بیت گزینه 

 21- گزینه1 (مفهوم، فارسی3  درس2، ص22 و23)  

پشت بر دنیا «و » دست شستن از چرك دنیا«، »از سر جان خاستن«ترتیب وجود اصطالحات به 4و 3، 2هاي در ابیات گزینه
است.» وارستگی«یا » تعلّقی و عدم وابستگیبی«بیانگر » کردن  

ت(نفَس و دعاي پیر و توجه مرشد)  براي رسیدن به مقصود: لزوم طلب 1مفهوم بیت گزینه  همـ  
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 22- گزینه 3 (مفهوم، فارسی3، درس14، ص 126)  

 4و  2، 1هاي مفهوم مشترك بیت صورت سوال و ابیات گزینه» م بودن نوش و نیش روزگاروأو ت شادي و غم درهم آمیختگی«
 است.

دانستن آن استقبال از مرگ و خوشایند :3مفهوم بیت گزینه  
 23- گزینه 3 (مفهوم، فارسی2، درس17، ص139)   

تواضع، فروتنی و خاکساري در مقابل معشوق، موجب کمال و بلندمرتبگی است.»: الف، د«هاي مفهوم مشترك بیت  

ت بودن طریقِ مفهوم بیت ب: سالکعشق و محب  

   و فروتنی عاشق بیان شده است و سخنی از بلندمرتبگی در میان نیست. در این بیت تنها افتادگیمفهوم بیت ج: 

 24- گزینه 4 (مفهوم، فارسی1،درس 1، ص15)   

تواضع در زندگیافتادگی و اختیار  :3و 2، 1هاي مفهوم مشترك گزینه  

  واقع شده است، شکایت دارد. مهريو مورد بی شاعر از این موضوع که در جامعه ارزش واقعی او شناخته نشده 4در بیت گزینۀ 

 25- گزینه2  (مفهوم، فارسی2، درس 14، ص116- 118)   

کبوترانی که به دست صیاد(دشمن) گرفتار شدند، با اتّحاد و یاري یکدیگر و با کمک دوست قدیمی » دارکبوتر طوق«در داستان 
در بیت گزینۀ دو نیز مطرح شده » ر دشمن با یاري دوستانچیرگی ب«مطوقه، زبرا، از دست دشمن رهایی یافتند؛ این مفهوم، یعنی 

 است.

ها:تشریح سایر گزینه  
به دلیل  غیرقابل اعتماد بودن : احتیاط و دوراندیشی در دوستی1ینۀ گز  

: غمگین بودن انسان بدون دوست3گزینۀ   
  آن  اربودن در دام عشق و انس گرفتن با: رضایت شاعر از گرفت4گزینۀ 
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 )تركيبي، 3(ترجمه، عربي زبان قرآن   .26

غم مخوريد، »: ال تَحزنوا/ «)4و  3ي ها گزينه (رد سست نشويد»: ال تَهنوا«
كه  در حالي كه شما برتريد، در حالي»: و أنتم األعلونَ«غمگين مشويد/ 

   ها!) گزينه ساير (رد برترانشما هستيد 
  ها:  تشريح ساير گزينه

  .ستا  نادرست »زيرا«»: 1« ةگزين
از موارد  »، چه شمائيد، دچار... نشويددست ندهدشما را...«»: 3« ةگزين

  اند. نادرست
  اند. از موارد نادرست »دچار... نشويد، چه برتر از همه شمائيد«»: 4« ةگزين

27. 
 

 )تركيبي، 3(ترجمه، عربي زبان قرآن 

»ستَخرج3و  2ي ها گزينه (رد شود استخراج مي»: ي(» /خاص زيت :«
كار  به»: يستَعمل«نهنگ/ »: الحوت/ «)4و  3ي ها گزينه (رد روغني خاص

مواد »: مواد التجميل«ساختن/ »: صناعة/ «)4و  3ي ها گزينه (رد رود مي
   آرايشي

  ها:  تشريح ساير گزينه
  اند. از موارد نادرست »كنند استخراج مي«»: 2« ةگزين
  اند. از موارد نادرست »كنند اين روغن مخصوص، استخراج مي«»: 3« ةگزين
  .اند از موارد نادرست »باشد اين روغن مخصوص، مي كاربرد«»: 4« ةگزين

28. 
 

 ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن 

اين »: أنَّ«پديده/ اين »: هذه الظّاهرة/ «)3(رد گزينة  عجيب»: الغريب«
مياه المحيط / «)4و  3ي ها گزينه (رد ها  ماهي»: األسماك«است كه/ 

 (رد دورتر»: أبعد«هاي اقيانوس اطلسي كه.../  آب»: األطلسي الّذي...
مائتينِ كيلومتر) »: (= مائتي كيلومتر«جا/  آن»: هناك/ «)4و  1ي ها گزينه

  دويست كيلومتر
  ها:  تشريح ساير گزينه

  اند. از موارد نادرست »است، دور«»: 1« ةگزين
  اند. از موارد نادرست »آور، اين ماهيان شگفت«»: 3« ةگزين
  اند. از موارد نادرست »ها، دور در اين است، اين ماهي«»: 4« ةگزين

29. 
 

 ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن 

 داراي»: ذات«/ )2و  1ي ها گزينه (رد درختان باغ ما»: شجرات حديقتنا«
»: ألنَّ/ «)3(رد گزينة  هاي تر و تازه شاخه»: غصون نضرة/ «)1(رد گزينة 

(رد گزينة  كارهاي آن»: شؤونها/ «)1(رد گزينة  توجه ما»: اهتمامنا«زيرا/ 
  بسيار»: كثير/ «)2

  ها:  تشريح ساير گزينه
از موارد  »باغ ما درختاني دارد، بسيار رسيدگي شده است«»: 1« ةگزين

  اند. نادرست
از موارد  »بخاطر رسيدگي، امور باغ، درختان آن، شده است«»: 2« ةگزين

  اند. نادرست
 اند. از موارد نادرست »داراي طراوت و...«»: 3« ةگزين

30. 
 

  ، تركيبي)1(ترجمه، عربي زبان قرآن 
عدد «/ )4و  3ي ها گزينه (رد اين استان ... دارد»: لهذه المحافظة...«

طور كه،  همان»: كما«ها/  كارخانه»: المصانع«تعداد بسياري/ »: كثيرٌ

(جمله وصفيه) كه ساخته »: تُصنَع«صنايعي/ »: صناعات«گونه كه/  همان
»: قد كانَت«به دست انسان/ »: بيد االنسان/ « ها!) گزينه ساير (رد شود مي

 3ي ها گزينه (رد قديماز »: منذ القَديم«/ )3و  2ي ها گزينه (رد بوده است
  )4و 

  ها:  تشريح ساير گزينه
  اند. از موارد نادرست »بود  ساخته شده است،«»: 2« ةگزين
از  »هاي گذشته اي اين استان است، ساخته شده، زمانرب«»: 3« ةگزين

  اند. موارد نادرست
از موارد  »شد، گذشته براي اين استان است، ساخته مي«»: 4« ةگزين

   اند. نادرست
 )يبي، ترك3و  1 زبان قرآن ي(ترجمه، عرب  .31

كنندگان،  نظافت»: المنظِّفينَ«مادرمان/ »: اُمنا«خواست/ »: طلبت«
(رد  كه تميز كنند، كه نظافت كنند: »أن ينظِّفوا/ «)4(رد گزينة  ها نظافتچي

ها  آن»: نظَّفوها/ «)4و  1ي ها گزينه (رد ها اين اتاق»: هذه الغرف/ «)2گزينة 
  تميز»: نظيفةً«شد/ »: صارت/ «ها!) گزينه ساير (رد نظافت كردند را

  ها:  تشريح ساير گزينه
  اند. از موارد نادرست »آن اتاق، خوب، وقتي آن را«»: 1« ةگزين
از موارد  »)نظَّفوها(ترجمة عدم كه تميز شود، براي اين «»: 2« ةگزين

  اند. نادرست
از  »كه آن را اين اتاق، پس از اينكنند،  كساني كه نظافت مي«»: 4« ةگزين

  اند. موارد نادرست
32. 

 
 ، تركيبي)2(ترجمه، عربي زبان قرآن 

الخبر / «)4(رد گزينة  نقل كردم»: نقلت«هنگامي كه، وقتي كه/ »: لما«
: (ماضي »كنت أسمع«/ )3و  1ي ها گزينه (رد خبري كه...»: الّذي...

(ماضي »: كنت قد سمعت/ «)4و  1ي ها گزينه (رد شنيدم استمراري) مي
اين خبر را/ »: هذا الخبر«/ )4و  3ي ها گزينه (رد شنيده بودمبعيد) 

  اين از قبل»: قبلَ هذا«بارها/ »: مراراً«
  ها:  تشريح ساير گزينه

  اند. نادرست »شنوم فتم، اين خبر را، ميگ«»: 1« ةگزين
  اند. نادرست» ام نيز، شنيدهاين خبر را،  «»: 3« ةگزين
  اند. نادرست »همشنيده بودم، كردم،  داشتم نقل مي«»: 4« ةگزين
33. 

 
  ، تركيبي)2(مفهوم، عربي زبان قرآن 

نفي جنس » ال«چنين  در ترجمه اضافي است، هم» قطعاً«دقت كنيد كه 
پس علم از مال بهتر است، «صحيح: ترجمة درست ترجمه نشده است. 
  !»زيرا هيچ زوال (نابودي) ندارد

34. 
 

  ، تركيبي)3(مفهوم، عربي زبان قرآن 

در ترجمه نادرست است، دقت كنيد كه چنين عبارتي » و نه كس ديگر«
اسلوب حصر است، در حالي كه در اين عبارت مفعول مطلق دهندة نشان 

  در عبارت عربي داده شده، معادلي ندارد.» راه«چنين  داريم، نه حصر. هم
35. 

 
 )تركيبي، 2، عربي زبان قرآن تعريب(

 ساير (ردوجدت »: يافتم/ «)1(رد گزينة (نكره) برنامجاً »: اي برنامه«
 تعلّم العربية»: آموختن عربي« يساعدني/»: كند مرا كمك مي/ «ها!) گزينه
   )4و  2ي ها گزينه (رد
ياد گرفتن»: تَعلُّم« - ياد دادن»: تَعليم«ه كنيد كه: توج  
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  مطلب: ترجمة متن درك
اي براي وزن كردن اشياء و  كنون، وسيله از قديم تا (ميزان) ترازو«

چنين قيامت روز حساب و  و همنمادي براي عدالت و برابري است، 
ها در جهان، با  شود. و شعاري شده است كه دادگاه ميزان ناميده مي

! انسان ترازو را افرازند كه ابزاري ساده است، آن را برمي وجود اين
تصادي خويش اختراع كرد. در ابتدا، ترازوها براي آسان نمودن امور اق

هاي  مصريهايشان توسعه يافت.  سپس كاربريسنگي و ساده بودند 
قديم اقدام به ساخت ترازوهايي از جنس چوب نمودند كه در 

برخي از . ترازوها انواع گوناگوني دارند، اند ، دو كفّه معلّقاطرافش
و كنند،  ها استفاده مي آن ها از بندي شده هستند كه بقّال ها درجه آن
نماييم، و اخيراً نوع  سنگين از قپان استفاده مي هاي وزنمحاسبة در 

  !»شود كه تنها بر روي يك كفّه است الكتريكي آن استفاده مي
36. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

» بينيم! در بازارها ترازوي الكتريكي را بسيار مي«گويد:  اين گزينه كه مي
  متن گفته شده كه اخيراً اين نوع زياد شده است.صحيح است، زيرا در 
  :ها تشريح ساير گزينه

نادرست  »!ها، عكس ترازو است كه ساده نيست شعار دادگاه«»: 2« ةگزين
  ، چون ابزاري ساده است.است
ها نخستين كساني بودند كه اقدام به ساخت ترازوها  مصري«»: 3« ةگزين

ها نخستين  چون مصري ،نادرست است »!كردند و دو كفّه داشتند
  ، نه نخستين ترازوها را!ترازوهاي چوبي داراي دو كفّه را ساختند

گيريم و دو كفّه دارد،  كار مي هاي سنگين به قپان را براي وزن«»: 4« ةگزين
هر دو مطلب بيان شده  »!شده يك كفّه دارند بندي و ترازوهاي درجه

  .و در متن چنين چيزي گفته نشده است نادرست است
37. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

دقيق حاصل  شدة بندي درجهنها با ترازوهاي ت در حساب تدقّ«عبارت 
ترازو براي حساب  سادةاست، زيرا در متن از انواع نادرست » شود! مي

  سخن گفته شده است.
  :ها تشريح ساير گزينه

در حساب دليلي براي صحت خريد و فروش ما در جامعه دقّت «»: 1« ةگزين
  است. درست »!است
درست  »!در حساب از زمان قديم تا كنون بوده استدقّت «»: 2« ةگزين
  .است
هاي  وسيله واسطة به ،يافتنِ ما به آن در حساب، دست دقّت«»: 3« ةگزين

  است. درست »!خاص است
38. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

!» دآي ها پيش مي مشكالت بسياري براي دادگاه، نباشداگر ترازو «عبارت 
از تصوير ترازو به عنوان شعار و نماد فقط ها  دادگاهنادرست است، زيرا 

  .كنند استفاده مي
  :ها تشريح ساير گزينه

 »!دوش اهر ميظ، ستم و دشمني بسيار نباشداگر ترازو  «»: 2« ةگزين
  درست است.

خريد و فروش ميان مردم از بين  ، آسانيِنباشداگر ترازو  «»: 3« ةگزين
  درست است. »!ودر مي
دست  تنها با دشواري وزن اشياء را به، نباشداگر ترازو «»: 4« ةگزين

   درست است. »!آوريم مي
39. 

 
 (درك مطلب، تركيبي)

 گزينةخواهد كه هر دو  متن را ميترين آيه به مفهوم  صورت سؤال، نزديك
  .صحيح هستند» 4«و » 3«

  ها:  گزينه ترجمة
  »كند عدالت امر ميشك خداوند به  بي«»: 1« ةگزين
(حق) پيمانه و ترازو را به عدالت ادا كنيد (تمام و كمال «»: 2« ةگزين

  »بدهيد)
  »تر است نزديكعدل پيشه كنيد، چه آن به تقوا «»: 3« ةگزين
اش را)  اي نيكي انجام دهد، (نتيجه ذره اندازةهركس به «»: 4« ةگزين
  »بيند مي
40. 

 
  ، تركيبي)تحليل صرفي و محل اعرابي(
  ها:  تشريح ساير گزينه

به يك » ها«، زيرا ضمير است  نادرست »مفعوله ضمير (ها)«»: 1« ةگزين
  اسم چسبيده است و مضاف اليه است.

، زيرا از باب تفعل است، نه است  نادرست »مصدره: توسيع...«»: 3« ةگزين
  تفعيل!
(سوم شخص مفرد  ، زيرا للغائبةاست  نادرست »للمخاطب«»: 4« ةگزين

  است. مؤنّث)
41. 

 
 ، تركيبي)تحليل صرفي و محل اعرابي(

  ها:  تشريح ساير گزينه
است، زيرا سه حرف اصلي   نادرست» حروفه األصلية س خ م«»: 2« ةگزين
  است.» خ د م«آن، 
 استفعالاست، زيرا از باب   نادرست» علي وزن استفعال«»: 3« ةگزين

  !افتعالاست، نه 
از باب استفعال است و است، زيرا   نادرست» من وزن افتعل«»: 4« ةگزين

  آيد. مي» افتَعلَ«ماضي اين باب، بر وزن 
42. 

 
 ، تركيبي)تحليل صرفي و محل اعرابي(

  ها:  تشريح ساير گزينه
، چون جمع مذكر سالم است  نادرست »جمع مكسر أو تكسير«»: 2« ةگزين

  است.» البقّال«
، زيرا سه حرف اصلي است  نادرست »ق ل و :حروفه األصلية«»: 3« ةگزين
  است.» ب ق ل«آن، 
 (براي داللت بر ابزار يا وسيله) »للداللة علي اآللة أو الوسيلة«»: 4« ةگزين

جا، براي داللت بر شغل و حرفه  ، زيرا اسم مبالغه در ايناست  نادرست
  ساخته شده است.

43. 
 
  )38، صفحة 1عربي زبان قرآن ، حركات كلمات(

، فتحه (ــَـ) است» مفاعلة«باب  ماضيدوم) در اصلي عين الفعل (حرف 
» شاهدوا«بنابراين  آيد، مي» فاعلَ«به عبارت ديگر ماضي آن بر وزن 

حرف ( عين الفعل با حركت فتحه بر روي» مكسرَة«درست است؛ همچنين 
صحيح است، زيرا اسم مفعول (به معني: شكسته شده) است، نه  )سين
  اعل.اسم ف

  ، تركيبي)مفهوم(  .44
» المشاغب« كلمةبراي  »كند! كسي كه قانون را رعايت نمي«توضيح 
   كار و اخاللگر) مناسب است. (شلوغ
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  :ها تشريح ساير گزينه
  صحيح است.» الكبائر«گناهان بزرگ: »: 1« ةگزين
» التائب(« صحيح است.» التواب: «پذيرد كسي كه توبه را مي»: 2« ةگزين

  است.)» توبه كننده«اسم فاعل و به معني 
نادرست » همس«كند:  كسي كه با صدايي ضعيف صحبت مي»: 4« ةگزين

  است.» آهسته صحبت كرد«است، زيرا فعلي ماضي به معناي 
 )تركيبي، 2زبان قرآن  ي، عربمفهوم(  .45

  اند. و با هم مترادف» خانه«هر دو به معني » دار«و » بيت«
46. 

 
 )1، درس 1زبان قرآن  ي، عربقواعد اسم(

 آخرِ اينرا از » ات«است؛ دقت كنيد اگر  »ميتال«جمع مكسر » األموات«
آيد، بنابراين اگرچه اين  دست نمي اسم جمع حذف كنيم، مفرد كلمه به

  جمع مكسر است، نه مؤنّث سالم!دارد، » ات«اسم در آخر خود عالمت 
  جمع مؤنّث سالم هستند. »الكُراتصفات، الرياالت، «ها:  در ساير گزينه

47. 
 
 )1، درس 2زبان قرآن  ي، عربقواعد اسم(

»بل«بر وزن » اُحف«نيست، بلكه فعلي مضارع بر وزن » أفعلُيو از باب » ع
به مردم سود با كارهايشان معلّماني را كه عبارت:  ترجمةافعال است. (

  ) دوست دارم!رسانند،  مي
  :ها تشريح ساير گزينه

  .و اسم تفضيل است» أفضَل«جمع مكسر » أفاضل«»: 1« ةگزين
  اسم تفضيل است.و » أفعل«بر وزن » أثقَل«»: 3« ةگزين
  و اسم تفضيل است.» أفعل«بر وزن » أحب«»: 4« ةگزين
  مهم درسي: نكتة
توانند اسم  هستند و مي» أفعل«بر وزن » أفَع و أفعي«هايي به شكل  اسم

  تفضيل باشند.
48. 

 
 )3، درس 2زبان قرآن  ي، عربقواعد فعل(

را فعل شرط » بعث« ، اسلوب شرط وجود ندارد، اگر بخواهيم»4« ةگزيندر 
تواند جواب شرط باشد، زيرا هرگاه  نمي» هو النّبي األكرم« جملةبگيريم، 

يعني بيايد. (» فـ«ابتدايش حرف در بايد باشد، اسميه  جملةجواب شرط، 
 .)توانست جواب شرط باشد آمد، مي مي» فهو النّبي األكرم«صورت  اگر به

  شود.  ترجمه مي» كسي كه«صورت  به» من«جا  دقت كنيد كه در اين
  :ها تشريح ساير گزينه

  است. جواب شرط» يعمل«فعل شرط و » ال يتدخَّل«»: 1« ةگزين
  جواب شرط است.» بجلْ«شرط و فعل » رأيت«»: 2« ةگزين
 جواب شرط است.» يبعد«فعل شرط و » لم يقلْ«»: 3« ةگزين

 )1، درس 3زبان قرآن  ي، عربحروف مشبهة بالفعل(  .49

  ؛»چه را كه به وقوعش اميد نداريم مشخص كن آن«صورت سؤال:  ترجمة
»هة بالفعل است كه بر آرزوهاي» كاش«به معني » ليتيكي از حروف مشب 

جواب است. » 3« گزينةل داللت دارد؛ بنابراين ادور و دراز و نزديك به مح
بر اميدواري و آرزوهاي » شايد، اميد است«به معني » لعلَّ«دقت كنيد كه 

   نزديك داللت دارد.
50. 

 
 )5، درس 3زبان قرآن  ي، عرباستثناء(

) 2منفي يا سؤالي باشند و ) 1 :اسلوب حصر، در جمالتي وجود دارد كه
مستثني منه » أحد«، »4« گزينةني منه هم حذف شده باشد؛ در مستث

ها مستثني  است كه موجود است، بنابراين حصر نداريم. در ساير گزينه
 منه حذف شده است و اسلوب حصر وجود دارد. 
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 67.  گزینه 2 – ) گرامر(

 ترجمه جمله : راهنمای تور به افرادی که به او اعتماد کرده بودند هشدار داد که شب هنگام در پارک قدم نزنند.

 

 66.  گزینه 1 – ) گرامر ( 

 ترجمه جمله : دختر تازه استخدام شده کارامد تر از همه ی منشی هایی است که آن ها قبال داشتند.
 

 61.  گزینه 2 – ) گرامر (

 ترجمه جمله : هنگام اسکی سواری،پسر جوان پای خودش را شکست و فورا به بیمارستان برده شد.
 

 63.  گزینه 3 – ) گرامر، زبان انگلیسی 2، درس 2  (

 ترجمه جمله : یادگیری زبان در زمان کوتاه، به ویژه زمانی که شما یک مبتدی واقعی هستید، تقریبا غیر ممکن است. 

 نکته مهم درسی : 
  کاربرد فعل در اول جمله در نقش فاعل که به صورت "ing" نوشته می شود.

 

 18.  گزینه 4 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : برقی که آنها تولید می کنند برای براورده کردن نیاز کشورشان کافی نیست.
 1( دست یافتن             2( جمع آوری کردن               3( نیاز داشتن              4( تولید کردن

 

 18.  گزینه 4 – ) واژگان(

ترجمه جمله : مایکل مان ، یک پرفسور برجسته در علم جویی، برای ارائه کنفرانس درباره تاثیرات خطرناک گرمایش جهانی دعوت 
 شده بود .

 1( ارائه شده             2( اهدا شده                  3( شناخته شده             4( برجسته ، متمایز

 

 18.  گزینه 2 – ) واژگان(

ترجمه جمله : مرد کتاب را براساس حوادتی که او در یک دفتر خاطرات ثبت کرده بود، نوشت که او در طول جنگ بین کشورش 
 ژاپن و چین نگه داشته بود.

 1( ازدست دادن             2( دفتر خاطرات                  3( ماموریت               4( تصور ، خیال

 

 19.  گزینه 1 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : لطفا ،ممکن است اکنون تفاوت ها را کنار بگذارید و این را با هم انجام دهید؟
 1( کنار گذاشتن          2( ادامه دادن              3( تماس گرفتن             4( دور شدن

 

 18.  گزینه 3 – ) واژگان(

ترجمه جمله : براساس این باور که جهان بینی ما متاثر از زبانی است که صحبت می کنیم، آن اغلب استنباط می شود که زبان شبیه 
 یک جفت عینکی است که ما جهان را به روش خاصی می بینیم 

 1( تزئینی           2( متوسط، میانی                3( خاص ، ویژه                    4( تک زبانه
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 18.  گزینه 3 – ) واژگان (

 ترجمه جمله : با اتمام همه ی انرژی اش، دونده قادر نبود حتی یک گام به جلو بردارد و در نتیجه برای استراحت نشست.
 1( خاموش کردن              2( فوت کردن               3( مصرف کردن ، تمام شدن          4( تسلیم شدن 

 

 17.  گزینه 1 – ) واژگان( 

 ترجمه جمله : جنگ خیلی افسرده کننده بود ، اما به جامعه حس اتحاد و باهم بودن داد . 
 1( حس          2( ابزار، وسیله           3( عامل           4( دقت، توجه

 

 16.  گزینه 4 – ) واژگان ، زبان انگلیسی 3 (

 ترجمه جمله :
 الف : ما رئیسمان، رئیس او، دستیار معاون، مشاور و رئیس آی تی را درگیر این پروژه کردیم، و آن به شکست کامل منجر می 

 شود.

 ب: خب ، در این صورت آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک.

 1( کبوتر با کبوتر، باز با باز             2( کار نیکو کردن از پر کردن است                

 3( هر سری عقلی دارد                    4( آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تست کلوز  
 

 11.  گزینه 4 – ) کلوز تست ، زبان انگلیسی 3 ، درس 1 ، مبحث حروف ربط همپایه ساز، صفحه 34 (
 

 نکته مهم درسی : 
   با توجه به زمان جمله شکل گذشته ساده فعل " make " مد نظر است.

 

 13.  گزینه 4 – 

 نکته مهم درسی : 
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  کاربرد زمان گذشته کامل یعنی "had+pp" مد نظر است. 

 38.  گزینه 3 – ) کلوز تست ، زبان انگلیسی 3 ، درس 3 ،(

 نکته مهم درسی : 
بالفاصله بعد جای خالی نشانه مجهول بودن جمله است. مجهول افعال مدال در این تست پرسش شده است.   "by "وجود    

 38.  گزینه 2 – ) کلوز تست ، زبان انگلیسی 2 ، درس 1(

 

 

 38.  گزینه 1 – 
 

 1( رویداد، اتفاقات                  2( رسم و رسوم                 3( تصاویر             4( شرایط، وضعیت

 

 

 

 

 

 

 

لدرک مطلب او  
 

 39.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 از متن می توان استنباط کرد که ...................... .

 " موقعیتی که مردم دوست پیدا می کنند بر ماهیت واقعی دوستی شان تاثیر می گذارد. " 
 

 38.  گزینه 1 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 کدام یک از عبارت زیر عملکرد پاراگراف دوم را در ارتباط با پاراگرف اول به بهترین شکل توصیف میکند؟

 " پاراگراف دوم علت درست بودن ادعای بیان شده در پاراگراف اول را توضیح می دهد"

 

  38.  گزینه 3 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 پاراگراف سوم عمدتا راجع به چه چیزی بحث می کند؟

 " آنچه برقراری دوستی آفالین )غیرمجازی( در دنیای واقعی را سخت تر می سازد. "

 

  37.  گزینه 4 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

  در پاراگراف سه اشاره دارد به ..................... . 

"this" لغت   

 " دوست شدن افرادی با نگرش های متفاوت "
  
 

 درک مطلب دوم 
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 36.  گزینه 1 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 هدف اصلی این متن چیست؟

 " کشف دالیل  برای یک واقعیت" 
 

 31.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 چند عامل بیولوژیکی که بر طوالنی بودن طول عمر زنان نسبت به مردان موثر هستند در متن ذکر شده است؟

 " دو"

 

  33.  گزینه 3 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 هدف مثال بیان شده در پاراگراف سوم چیست؟

 " برای حمایت ازادعای بیان شده در نقش هورمون های زنانه"

 

  888.  گزینه 1 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 کدامیک از عبارت زیر بوسیله متن پشتیبانی شده است؟

 " همه ی مردان نسبت به زنان زندگی کوتاه تری ندارند" 
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 به نام خدا

  98پاسخ تحلییل سواالت عمویم زبان منحرصا زبان نظام جدید سال 

(عیل عاشوری   آموزش ) قلمچی
ی

: مدرس زبان ، مولف و طراح آزمون های کانون فرهنگ  

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  2پاسخ صحیح گزینه  – 76

  راهنمای تور به افرادی که به او متیک بودند هشدار داد که وقتی شب یم شود در پارک قدم نزنند.  :  ترجمه

 یم آید.  (not to + bare verb)و در حالت منفی  toفعل دوم بصورت مصدر با  warnبعد از نکته دریس: 

  2پاسخ صحیح گزینه  –77

دختی جدید استخدام شده خییل کار آمدتر از هر منشی که آنها تا بحال داشتند یم باشد. ترجمه:   

مفهوم جمله بیانگر صفت تفضییل یم باشد. نکته دریس:   

  2پاسخ صحیح گزینه  –87

 به بیمارستان برده یم شد. ترجمه: 
ً
هنگام اسیک کردن ، پرس جوان پایش شکست و یم بایست فورا  

صحیح یم باشد.  2با توجه به ساختار مجهول جمله و زمان گذشته گزینه  نکته دریس :   

  3پاسخ صحیح گزینه  -79 

ی یک زبان در یک زمان کوتاه مخصوصا  زمانی که شما یک مبتدی هستید تقریبا یک کار غتر ممکن است. ترجمه : یاد گرفتی  

 دار یم آید ingنکته دریس : اگر فعل در موقعیت نهاد )فاعل( به کار برود به شکل 

 4حیح گزینه پاسخ ص -80

 کردن نیاز های کشورشان کاقی نیست.   برقی را که آن ها تولید یم کنند برای برآوردهترجمه : 

ی  -3 جمع آوری کردن -2  نائل شدن  -1گزینه ها :   تولید کردن -4  نیاز داشتی

 4پاسخ صحیح گزینه  -81

ات خطرناک گرم شدن جهانی دعوت   کردن درباره تاثتر
انی ترجمه : میشل مان یک استاد برجسته علوم اتمسفری برای سختی

 شده است. 

 شناخته شدن -4  شناسانی کردن -3  اهدا کردن -2 پیشنهاد کردن  -1گزینه ها : 
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  2پاسخ صحیح گزینه  -82

ی اتفاق افتاد به رشته آن مرد   ی کشورش ژاپن و چتر  که بتر
ی

چه خاطراتش در یط جنیک کتانی را بر اساس رویداد هانی که در دفتی

 تحریر درآورد. 

چه خاطرات  -2  فقدان -1گزینه ها :   تخیل -4  ماموریت -3  دفتی

  1پاسخ صحیح گزینه  -83

 ترجمه : آیا شما دو نفر یم توانید اختالفات را کنار بگذارید و این کار را با هم انجام دهید؟

ی   -1گزینه ها :  ی  -4  صدا زدن -3  ادامه دادن  -2  کنار گذاشتی ون رفتی  بتر

  3پاسخ صحیح گزینه  -84

ی  ترجمه : بر اساس اعتقاد دید جهانی ما تحت تاثتر زبانی  ی است که بدان تکلم یم کنیم ، آن غالبا بیان یم شود که زبان چتر

 مثل یک عینک است که از طریق آن ما جهان را به گونه ی خایص یم بینیم. 

 تک زبانه -4   ویژه  -3  متوسط -2  تزییتی  -1گزینه ها : 

  3پاسخ صحیح گزینه  -85

که پیاده روی یم کرد قادر نبود یک گام بیشتی جلو برود و برای   ترجمه : با تمام این انرژی که تا کنون مرصف شده کش
احت کردن نشست.   استی

ی -3   مردن -2 خاموش کردن  -1گزینه ها :  ی  رها کردن -4 تمام کردن چتر

 1پاسخ صحیح گزینه  -86

ی از باهم بودن را یم داد.   ترجمه : جنگ بسیار دلرسد کننده بود اما به جامعه حس بیشتی

 توجه ، آگیه -4   عامل -3  وسیله  -2  حس  -1:  گزینه ها 

 4پاسخ صحیح گزینه  -87

و همه آن هانی که در این پروژه درگتر اند و  ITترجمه : الف : ما رئیسمان را داریم ، رئیس او معاون مدیر یک مشاور و رئیس 
 این باعث شکست کامل شده است. 

ی که دو تا شد آش یا شور یم شود  یا نی نمک ب : خوب ، آشت 

 کند همجنس با همجنس پرواز  کبوتر با کبوتر باز با باز  -1گزینه ها : 

 کار نیکو کردن از پر کردن است  -2

 یک دست صدا ندارد -3

ی که دو تا شد آش  -4  نمک نی  ا یشود  شور یم ا یآشت 
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: ترجمه کلوز تست  

ی تصویر در حال  گفتنش سخت است. تعداد زیادی از افراد در توسعه سینما نقشی را بازی کرده اند. مردی موسوم به موی بری    ج اولتر

افرادی  1895ساخت. آن فیلم یک استی بود که در حال دویدن بود و طول آن فقط چند ثانیه بود. تا سال  7818حرکت را در 

اع کرده بود را برای نشان دستگاههای مختلفی   ، اما بسیاری از آن ها فقط یم توانستند توسط یک نددادن تصاویر در حال گذر  اختی

ی ها )وسایل(نشخص در یک زمان ساخته شو  یم توانست فیلم ها را بر یک پرده بتاباند خییل مهم بود.. توماس  که  د. توسعه این ماشتر

ی بیس ی شخیص بود که فیلم های کوتاه را بتر بیشتی به نمایش گذاشت. فیلم هایش آکروبات ها را نشان یم داد و  رادت یا افادیسون اولتر

ی اجرای رقص و مردی که در حال خوردن بود.   همچنتر

  4پاسخ صحیح گزینه  -88

 نکته : با توجه به مفهوم جمله عمل در گذشته اتفاق افتاده است. 

  4پاسخ صحیح گزینه  -89

ر دیگری انجام شود گذشته کامل است. نکته : اگر کاری در گذشته قبل از کا  

یم باشد.  3پاسخ صحیح گزینه  -90  

 است بعد از فعل وجیه 
ی
 و قسمت سوم فعل را بیاوریم.  be نکته دریس: برای مجهول کردن افعال وجیه کاق

 1پاسخ صحیح گزینه  -91

ایط -4  تصویرها -3  رسومات -2 رویدادها  -1گزینه ها:   شی
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(ًظام جذیذ) 1398سَاالت گراهرزتاى تخصصی سال   

 

 4گسیٌِ ی  ( 1سَال 

تٌْا هیتَاًذ ًقص هفعَلی داضتِ تاضذ ٍ از آًجا کِ  (توعٌای آب دادى)  water ترای فعل  flowerدقت کٌیذ کِ کلوِ ی 

flower  قثل از فعل water  ایي ساختار تٌْا .  تاضذهجَْلآهذُ است پس تٌْا راُ ترای هعٌاکردى جولِ ایٌست کِ از ساختار

.   تذرستی استفادُ ضذُ است4در گسیٌِ ی 

 2گسیٌِ ی  (2سَال 

هطخصا جولِ ی تعذی تایذ در راتغِ تا زهاى آیٌذُ صحثت  (یک ثاًیِ صثر کي )  wait a secondتا تَجِ تِ هعٌای جولِ ی 

.  هی تاضذ2تٌْا گسیٌِ ی هرتَط تِ آیٌذُ گسیٌِ ی . کٌذ

  2 ( 3سَال 

کلوِ ی .  را هٌتقل کٌذ" علی رغن ایٌکِ" جولِ ای کِ قرار است تْن ٍصل ضًَذ جای خالی تایذهعٌای 2تا تَجِ تِ هعٌای 

though  هعادلی ترای although از سَی دیگر کلوِ ی.  هیثاضذdespite  ًیس دقیقا ّویي هعٌا را دارد اها تیاد داضتِ تاضیذ 

حال . دار ing یا اسن تکار هیرٍد یا فعل  despite  ٍ in spite of جولِ کاهل هی آیذ اها تعذ از  although  ٍ thoughکِ تعذ از 

.  هی تاضذ2 تٌْا گسیٌِ ی درست تلحاػ هعٌایی ٍ گراهری گسیٌِ ی .…he may appearتا تَجِ تِ جولِ ی کاهل 

 1گسیٌِ ی  ( 4سَال 

یعٌی در اصل ایي جولِ یک  ساختار .  را هٌتقل کٌذ"اگر"تا تَجِ تِ هعٌای دٍ جولِ، کلوِ ی رتظ دٌّذُ ی آًْا تایذ هعٌای 

. ضرعی از ًَع اٍل هی تاضذ

          حال سادُ if     آیٌذُ ی سادُ 

  4گسیٌِ ی  ( 5سَال 

 question  در اتتذای جولِ  از ّویي ساختار تعٌَاى هالک ترای ساخت  it is common knowledgeتا تَجِ تِ ساختار 

tag ّواًغَر کِ هیذاًین اگر افعال .  استفادُ هیکٌین  ٍ تاقی جولِ را ًادیذُ هیگیرینto be  در جولِ تاضٌذ تایذ آًْا را 

 : است isn’t itپس  دًثالِ ی سَالی هٌاسة ایي جولِ . تعٌَاى فعل کوکی در ساخت دًثالِ ی سَالی تکار تثرین

It is common knowledge……………………., isn’t it? 
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2 
 

 3گسیٌِ ی  (6سَال 

رد  ) است در ًتیجِ ًیازتِ ی جولِ ٍارُ ی ٍصفی دارین " کِ"تا دقت در ساختار جولِ هتَجِ هیطَین جای خالی تیاًگر یک 

از سَیی .  هی تاضٌذ who   ٍ that ترای اًساى تکار هیرٍد درًتیجِ ضوایر هَصَلی هٌاسة  poetکلوِ ی . ( 2 ٍ 1گسیٌِ ی 

(. 4رد گسیٌِ ی ) ترای جولِ ٍارُ فاعلی است ًثایذ تعذ از ضویر هَصَلی فاعل داضتِ تاضین  poetچَى ًقص 

 1گسیٌِ ی  ( 7سَال 

 هطخص است کِ ًَع هقایسِ تصَرت  anyone else in the whole class قثل از جا خالی ٍ ساختار  Iتا تَجِ تِ ضویر فاعلی 

.  چٌیي ساختاری را دارا هی تاضذ1تٌْا گسیٌِ ی . است (تفضیلی)صفت ترتری 

 3گسیٌِ ی  ( 8سَال 

ترای تیاى خَدش ها در زتاى اًگلیسی .  قصذ کارّای ًجاری خاًِ را هیخَاّذ اًجام دّذخَدشهعٌای جولِ ًطاى هیذّذ کِ اٍ 

.  است himself ضویر  heضویر اًعکاسی هٌاسة ترای . از ضوایر اًعکاسی استفادُ هیکٌن کِ تیاًگر ًَعی تاکیذ هی تاضٌذ

 2گسیٌِ ی  ( 9سَال 

هلکی است  attempts  ٍ  Richard Thomsonاز آًجا کِ راتغِ ی . در جای خالی ًیازهٌذ یک جولِ ٍارُ ی هَصَلی ّستین

.   استفادُ کٌین whoseپس تایذ از ضویر هَصَلی 

 4 ( 10سَال 

.  هی تاضذ at فقظ ٍ فقظ  midnightحرف اضافِ ی هٌاسة 
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 مکالمه زبان تخصصی 

 1گزینه  .131

 متاسفم.1 

 نیست ندارد،چیزی اهمیتی.۲

 میبندی باش،شرط مطمئن.3

 بیا با آن همراه شویم .۴

 

 3گزینه  .13۲

 کردن ترک.1 

 کردن برآمدن،پاک عهده از. ۲

 دادن دست انداختن،از قلم از. 3

 گذرانی آویختن،وقت. ۴

 

 ۴گزینه . 133

 .است مذاکره در اختالفی قیمت کردن نصف معنای به split the differenceاصطالح

 

 ۲گزینه . 13۴

 میانه بد، خوب،نه نه. 1 

 مو به کلمه،مو به دقیقا،کلمه. ۲

 صورتیکه در فقط. 3

 راحت خوردن،بسیار آی مثل. ۴

 

  ۲گزینه  .131

 ندارد تعجب جای. 1

 میل کمال با. ۲

 رسد می نظر به آشنا. 3
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 آورد می بند را نفسم. ۴

 

 1گزینه . 131

 .میکنم رسیدگی موضوع آن به. 1

 روم؟؟؟؟ پیش سرعت به نمیتوانم. ۲

 یافتن شدن،بهبود سرپا. 3

 دارم،بداهتا   ذهن حضور که آنجایی تا. ۴

 

 1گزینه . 131

 وردم )خیلی سنگین شدم,(الف: پاستا خیلی خوب بود. اما خیلی غذا خ

 ب: اجازه میدهم کمی قبل از آوردن منوی دسر استراحت کنید. 

 3گزینه  .131

 به معنی "ماهیت اصلی مالقات" است. یعنی برای چه کاری میخواهید دکتر را مالقات کنید؟ nature of visitعبارت 

 3گزینه  .131

 . خواهش می کنم1

 دستانم بسته است. ۲

 نمیتوانم آنقدر منتظر بمانم. 3

 . رسمی برخورد کردن ۴

 1گزینه  .1۴1

 است.  "اتفاقی پیش آمدن"به معنی   something comes upعبارت 
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 پاسخ تشریحی درک مطلب

 آناهیتا اصغری تاری

. از متن می تواند استنباط شود که ببر و کرگدن تک شاخ گونه هایی از حیوانات هستند که اگر محافظت نشوند ممکن است 651

 منقرض شوند.

 . چادویک وقتی از ماشین پیاده شد تا مقداری استراحت کند به چه چیزی با وحشت نگاه کرد؟651

 حیوان وحشی که در حال حمله  به او و کسانی که او را همراهی می کردند، بود. به یک 

 کیلومتر بر ثانیه بدود اشاره می کند؟ 04چرا نویسنده به این حقیق که یک کرگدن می تواند با حداکثر سرعت . 651

 کرد. برای توضح اینکه چرا محافظ به جای اینکه سوار ماشین شود، جلوی کرگدن به زمین شلیک 
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 درست است؟ 3. کدام یک از موارد زیر در مورد کرگدن ماده ذکر شده در پاراگراف 614

 ه سمت خارج مسیر کنار زد.او جیپ را ب 

 در پاراگراف یک به چه جیزی اشاره دارد؟ ”it“. کلمه 616

 ایده ی فرهنگ غیر انسانی 
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