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

 

 1- گزینه 2 (لغت، ادبیات فارسی2، واژهنامه)
  چینیسخن سعایت:مضغ: جویدن، به دندان نرم کردن، خاییدن/ عامل : والی، حاکم/ 

 2- گزینه 1 (لغت، ادبیات فارسی3، واژهنامه) 
بهره / شاهد: معشوق، زیباروي، محبوب، گواه/ رغم: کراهت، به خاك آلودن بینی، خالف میل کسی عمل مکردن، خایب: ناامید، بی

  برخالف میل / چنبر: قید، حلقه، محیط دایره، گرفتاري
 3- گزینه 3  (لغت، فارسی پیشدانشگاهی، واژهنامه) 

ها:معناي درست واژه  
ترنّم: نغمه، آواز نیکو، سروددین/ دهري: زندیق، ملحد، بی  

 4- گزینه  4 (امال ، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، ادبیات3، درس2، ص1- درس 14، ص111 - ترکیبی)
ها:امالي صحیح واژه  

: ضالل(گمراهی)1گزینۀ   
: سالح( ابزار جنگی)2گزینۀ   
: غربت(دوري، بیگانگی)3گزینۀ   

 5- گزینه  4  (امال ، زبان فارسی3، درس4، ص30)
ها:امالي صحیح واژه  

 الف: برائت(پاك شدن از عیب و تهمت)  / د: عزیمت(قصدکردن)
 6- گزینه 4  (تاریخ ادبیات، ادبیات فارسی2، درس   ، ص )  

الدوله(اعتمادالسلطنه)اثر محمدحسن خان صنیعالبلدان و منتظم ناصري الحسان، مرآهالشمس، خیراتمطلع  
ار نیشابور، مصیبت نامه و مختارنامه اثر عطّالهی نامه  

دعلی جمال زادهآب نامه و تلخ و شیرین اثر محمهفت کشور، شورآباد، راه  
  داسالمی ندوشنبین اثر محمروزها، صفیر سیمرغ، آواها و ایماها و جام جهان

 7- گزینه  1 (تاریخ ادبیات، ادبیات فارسی3، اعالم- ترکیبی)
 کتاب «سلسلهالذّهب» از آثار منظوم جامی و کتابهاي «نقدالنصوص» و «نفحاتاالنس» از آثار  منثور جامی هستند. 

 8- گزینه 1 (تاریخ ادبیات، ادبیات پیشدانشگاه، درس18ص78)
  امیل زوال (1840 – 1902م) که از برجستهترین چهرههاي کتب ادبی  ناتورالیسم(طبیعتگرایی) است، «واقعبینی» را –به جاي 

 تخیل – اصلیترین شرط نویسندگی میداند.
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 9- گزینه1  (تاریخ ادبیات، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، درس   ، ص   )
-بی«شیرازة گلزار( اضافۀ استعاري)/ پارادوکس:  -تشبیه: برگ نشاط(اضافۀ تشبیهی) / استعاره: خار و خس استعاره از وجود شاعر 

مجاز: چمن مجاز از باغ و گلزار»/ خار و خس، شیراة گلزار بود«و » برگی برگ نشاط است  
 10- گزینه3  (آرایههاي ادبی، فارسی ترکیبی)

سخن / تشخیص: بازگوش بودن غنچهحس آمیزي: رنگین  
ها: تشریح سایر گزینه  

.کار در منتهاي پستی/ مجاز: ندارد(ترقّی کردن و اوج گرفتن) گرفتن) پارادوکس: باال1گزینۀ  
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- گزینه 3 (آرایههاي ادبی، فارسی ترکیبی) 
 مجاز: بیت د : سر مجاز از قصد و نیت 

ترسد؛ زیرا مرد دریانورد گوید: مردمک چشم از غرق شدن در اشک نمیحسن تعلیل: بیت ج: شاعر با دلیل شاعرانه و غیرواقعی می
.کندو در دریا شنا می دارد در آبهمیشه سر   

آمیزي: بیت ب: بوي شراب بشنومسح  
غنچه استعاره از چهره -ز زلف: سنبل استعاره ااستعاره: بیت هـ  

چشمه  -2مثل و مانند  -1ایهام: بیت الف: عین:   
 12- گزینه 1 (زبان فارسی 3  درس9، ص66-61 ) 

 قافیه ابیات: نمکدان، شبستان، سلیمان و نیستان 
متمم است.» شبستان«حرف اضافه و » براي«در معنی » بهر«بیت ب:   
الیه است.آمده و مضافاسم(هسته)نما و بعد از نقش» یمانسل«بیت ج:   

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

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

 13- گزینه4  (زبان فارسی 3  درس15، ص 107و108) 
را وابستۀ آن نشان » مجرب«شود؛ در حالیکه در نمودار محسوب می» مجرب«قید صفت و وابستۀ وابسته است و وابستۀ » نسبتاٌ«

 داده شده است. 
 دوستان  نسبتاً   مجرب    گــروه  آموزشی
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 14- گزینه 4  (زبان فارسی3  درس9، ص 61 -66) 
 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- گزینه 3 (زبان فارسی3، درس13، ص94 و 95) 

یک (چهار مورد) –داناترین  -همان -این  هاي پیشین:وابسته  
جهان (چهار مورد)  –شورانگیز  –آسمانی  –هاي پسین: ــُ م (دلم) وابسته  

 16- گزینه3  (زبان فارسی3، درس5، ص 35 و 36)
.است]) [پیشانی به(بهترطبع از حور گرهاز مصراع دوم به قرینۀ معنوي حذف شده است: دیو خوش» است« فعل اسنادي   

ها:تشریح سایر گزینه  
کنم]ن: حذف فعل در مصراع دوم به قرینۀ لفظی است: من از حیرانی [سجدة رویت 1گزینۀ   
: حذف فعل به قرینۀ لفظی صورت گرفته است: و نه شرط مهربان [است]2گزینۀ   
ها موجود هستند.: تمامی فعل3گزینۀ   

 17- گزینه 2  (مفهوم، ادبیات فارسی2  درس13، ص96) 
است.» هاي روزگارو خوشیناپایداري زندگی «مفهوم مشترك بیت صورت سوال و گزینۀ دو   

ها:سایر گزینه تشریح  
)(غیرت عاشقانه کنندة معشوقزیبایی خیره عاشق با دیدن و نگرانی : بیان بی قراري1گزینۀ   
آمیز معشوق: تاثیرگذاري نگاه محبت3گزینۀ   
: تقابل عشق و عافیت و نیکنامی 4گزینۀ   

 18- گزینه 3 (مفهوم، ادبیات فارسی2،  درس7، ص61)   
: بلندپروازي و پا از گلیم فراتر نهادن، موجب سرنگونی و نابودي است.2مفهوم مشترك عبارت صورت سوال و بیت گزینۀ   

ها:تشریح سایر گزینه  
: عبرت گرفتن از حوادث روزگار1گزینۀ   
  شکایت از بخت و توأم بودن عزّت و ذلّت در جهان :2گزینۀ 

 دنیا ارزش خون دل خوردن ندارد. -بدون سعی و تالش در پی آسایش بودن: 4گزینۀ 
 19- گزینه3  (مفهوم، ادبیات فارسی2، درس23، ص174/ ادبیات3 درس20 ، ص154)  

است.» و برتري عشق تقابل عقل و عشق یا ناتوانی عقل«مفهوم مشترك ابیات مرتبط   
یار و زیباي توصیف چشم مستاغراق در : 3مفهوم بیت گزینۀ   
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 20- گزینه 4 (مفهوم، ادبیات فارسی3،  درس11، ص93)  

نیز شاعر  2دانسته شده است؛ در بیت گزینۀ او ه حق به رنج کشیدن و آزار دیدن انسان، نتیجه توج«در عبارت صورت سوال 
داند.می به خود کشیدن و آزاردیدن خود) را نتیجۀ توجه معشوق خرمن بودن(رنجسوخته  

تناسب دارد.» دهندجام بال بیشترش می    تر استهرکه در این بزم مقرّب«با بیت    
 21- گزینه1  (مفهوم، ادبیات فارسی3،  درس5، ص48)  

کم کردن شرّ و بدي را از مخاطب داشتن : ناامید شدن از خیررسانی و توقع1مفهوم مشترك بیت صورت سوال و بیت گزینۀ   
ها:تشریح سایر گزینه  

کنی، دردت را نصیبم کن؛ زیرا ارزشمند است.: اگر لطف نمی2گزینۀ   
رسد.: راحت پنداشتن رنج و دردي که از جانب معشوق می3گزینۀ   
  : شکوة عاشق از بی توجهی عاشق نسبت به او4گزینه 

 22- گزینه 2  (مفهوم، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، درس، ص71)   
بازي عاشقانه): فناشدن عاشق در راه عشق(جان4و  3، 1هاي ات گزینهیمفهوم مشترك بیت صورت سوال و اب  

(کامروایی عاشق با عنایت  است. جب کامیابی و پیروزي، موو معشوق عشق بهآدمی  و روي آوردن : توجه2مفهوم بیت گزینه 
  معشوق)

 23- گزینه 2 (مفهوم، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، درس5، ص29)   
است. (اگر امکان وصال معشوق براي » خرسند بودن عاشق از دور نگریستن به معشوق« 4و 3، 1هاي مفهوم مشترك ابیات گزینه

کند.)کفایت می نگاه کردن از دور براي اوعاشق فراهم نباشد،   
  معشوق است.نظیر بیانگر زیبایی بی 2بیت گزینۀ 

 24- گزینه4  (مفهوم، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، درس13، ص 56و57)   
: اختیار افتادگی و تواضع در زندگی3و 2، 1هاي مفهوم مشترك گزینه  

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

 25- گزینه 2 (مفهوم، ادبیات فارسی3،  درس14، ص112-110)  
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 » چیرگی بر دشمن با یاري دوستان«مطوقه، زبرا، از دست دشمن رهایی یافتند؛ این مفهوم، یعنی 
 است.

ها:تشریح سایر گزینه  
بودن غیرقابل اعتماد به دلیل  دوستیو دوراندیشی در  : احتیاط1ینۀ گز  

: غمگین بودن انسان بدون دوست3گزینۀ   
  بودن در دام عشق و انس گرفتن به آن  : رضایت شاعر از گرفتار4گزینۀ 
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 3گزینه  -26

فتح او اشتباه است چرا که در  1در گزینۀ ( 4و  2اهلل یعنی دین خداوند و دین الهی درست نیست.)رد گزینه دین

 شود و پیروزی یا فتح باید به تنهایی بیاید.متن عربی ضمیری دیده نمی

 2گزینه  -27

خواهی؟ و حالت سوالی دارد که این از عالمت سوال پایان جمله در متن عربی نیز أ ما ترید یعنی آیا نمی

دارد چرا که در متن عربی ضمیری وجود ندارد اشکال  4بخشایش او در گزینۀ ( 3و  1مشخص است. )رد گزینه 

 (4که بخواهد به او ترجمه شود. )رد گزینه

 1گزینه  -28

 3دهد که فقط در گزینۀ یک درست ترجمه شده است، در گزینه کان + فعل مضارع معنی ماضی استمراری می

ست و دقیقا همان چیزی که بیان شده باید ترجمه که این در ترجمه اشتباه افعل را با اسم ترکیب کرده است 

 شود.

 2گزینه  -29

از فرزندان بیاموزیم نادرست است چون نعلم از باب تفعیل است و به معنای یاد دادن است و نه  1در گزینه 

به صورت مصدر ترجمه شده که اشتباه  3یادگرفتن. أن ال یحاکو یعنی که تقلید نکنند و این فعل در گزینه 

 نیز أمورهم را با جملۀ بعدی ترجمه کردی که این نیز صحیح نیست. 4ینه است. در گز

 4گزینه  -30

توانست به فرستد، هدوءاً منصوب است یعنی مفعول است و فاعل نیست اگر مرفوع و فاعل بود، مییؤتی یعنی می

 آید باشد.معنی می

 1گزینه  -31

 جراثیم ترجمه نشده و فقط میکروبات ترجمه شده است. 1در گزینۀ 

 1گزینه  -32

نادرست  3نادرست است چون کبارنا یعنی بزرگان ما اما در متن فارسی فقط بزرگان آمده است. گزینه  2گزینه 

نادرست است چون در این گزینه آمده  4گزینه است  چون علما یعنی دانشمندان و به معنای بزرگان نیست. 

 قل آمده است. های عفقط از نشانه های عقل در صورتی که در متن فارسیاست عالمتی از عالمت

 3گزینه -33

نادرست است چون أکثر یعنی بیشتر ولی در متن فارسی از بسیار استفاده کرده است. باقی بماند به  1گزینه 

 از یکون و تکون به معنای بودن استفاده شده است. 4و  2های شود تبقی در صورتی که در گزینهعربی می
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 1گزینه  -34

نیز آمده که امروزه این نوع ترازو  1شود و در گزینه اد به کار گرفته میترازوی الکترونی زیرا در متن آمده که اخی

 شود که با هم تطابق دارند.میدر بازار زیاد دیده

 4گزینه  -35

آید در صورتی که از قدیم با دارد که دقت فقط در ترازوهای مدرج دقیق به دست میاین گزینه بیان می

 توانستند به دقت خوبی دست پیدا کنند.ترازوهای مبتدی نیز می

 3گزینه  -36

گوید اگر ترازو نباشد در می 3شود اما در کزینه ها از آن به عنوان شعاری استفاده میدر متن آمده که در محکمه

آید که درست نیست و ارتباطی با هم ندارند. البته از نظر مفهومی شاید محکمه ها مشکالت فراوانی به وجود می

توانست مشکالتی را برای مردم به وجود آورد و کار را به محکمه بکشاند اما در کار خود محکمه ینبود ترازو م

 کند.خللی ایجاد نمی

 2گزینه  -37

، که کامال با مفهوم دکم فروشى نکنید و حق پیمانه و وزن را با عدالت ادا کنی: به این معنی است 2گزینه آیۀ 

 متن هماهنگی دارد.

 2گزینه  -38

مصدره توسیع علی وزن تفعیل و مفعوله ضمر ها نادرست  3نه . در گزیه ضمر ها نادرست استمفعول 1در گزینه 

 للمخاطب نادرست است. 4است. و در گزینه 

 1گزینه  -39

افتعل  4وزن افتعال نادرست است. و در گزینه  3حروف اصلی و مع فاعله نادرست است. در گزینه  2ینه در گز

 نادرست است.

  1گزینه  -40

در حروف اصلی و حرف النون مفتوحۀ دائما نادرست است.  3در گزینه  جمع تکسیر نادرست است. 2در گزینه 

 للداللۀ علی اآللۀ أو الوسیله نادرست است. 4گزینه 

 4گزینه  -41

توانند نادرست باشند زیرا در این حالت دو گزینه خواهیم در بیش از یک گزینه آمده باشند نمی عباراتی که عینا

 فقط در یک گزینه باید خطا وجود داشته باشد. داشت که در آن خطا وجود دارد در حالیکه 

مُنذُ، العَدلِ، المیزانَ و وَسیلَۀً باید رمزٌ ،  درست هستند پس از بین عباراتاألشیاءِ  و رات القَدیمِ، وَزنِپس عبا

به اشتباه منصوب آمده است، پس باشد باید مرفوع باشد که دنبال خطا گشت، از آنجایی که وسیلۀ خبر إن می

 خطا وجود دارد. 4در گزینه 
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  2گزینه  -42

توانند نادرست باشند زیرا در این حالت دو گزینه خواهیم در بیش از یک گزینه آمده باشند نمی عباراتی که عینا

 فقط در یک گزینه باید خطا وجود داشته باشد. داشت که در آن خطا وجود دارد در حالیکه 

صناعۀ مضاف باید دنبال خطا گشت، از آنجایی که  دیگردرست هستند پس از بین  تُعَلَّقُو  الخَشَبِرات پس عبا

 خطا وجود دارد. 4، پس در گزینه تواند تنوین بگیردبرای موازین است پس نمی

 3گزینه  -43

 رود.های فرعی به شمار میمضاف ی شده است و اعراب تقدیرا مجرور دارد که از اعراب 3أستاذی در گزینه 

 2گزینه  -44

معاصی مفعول و  2گزینه منقوص در صورتی که منصوب باشد اعرابش اصلی است و دیگر تقدیری نیست در 

 منصوب است پس اعراب تقدیری ندارد.

 3گزینه  -45

 حتّی تعفو صحیح است. 4در گزینه إن تسع و  2در گزینه  ال تنسی، 1در گزینه 

 2گزینه  -46

 های دیگر ناصبه است.لـ به معنای باید است و جازمه است در گزینه 2در گزینه 

  1گزینه  -47

 مجهول هستند. 1و وضعت در گزینه  اُتبعت

 4گزینه  -48

مفعول  4مفعول به است و فقط در گزینه  3مبتدا است. در گزینه  2المساء مشارإلیه است. در گزینه  1در گزینه 

 فیه است.

 4گزینه  -49

بعد از آن جملۀ وصفیه  هجراناً یوصلک إلی األعلی مفعول مطلق نوعی است که هجراناً مفعول مطلقی است که

 آمده است.

 3گزینه  -50

عبارت  3یساعد و فقط در گزینه  4یقبلنی و در گزینه  2در گزینه یک أعوه نشانگر غایب بودن است و در گزینه 

 اولی مخاطب است.
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 3. گزینۀ 76

 «لعه باشد.خواست مساله بیشتر مورد مطاکه گروه دیگر میهای پروژه را پذیرفت در حالییک گروه یافته»ترجمۀ جمله: 

 نکته مهم درسی

دهندۀ تضاد دهندۀ وجود رابطۀ تضاد میان دو جمله است، بنابراین باید از حرف ربطی استفاده کنیم که نشانمعنای جمله نشان

 است.  ”whereas“یعنی  4ها حرف ربط تضاد در میان گزینه ها، گزینۀ باشد. تن

 

 2 گزینۀ .77

امروزه در اختیار همۀ ما  را تصور کنی که فاقد ابزار های فناورانه ای است کهدر جهانی  کردن توانی زندگیآیا می» ترجمۀ جمله: 

 « است؟

 نکته مهم درسی

ید، باید آن فعل دوم را ، فعل دیگری بیا”imagine“برای پاسخ دادن به این سوال کافی است بدانید که اگر بالفاصله بعد از فعل 

 رعایت شده است.  2ه درستی در گزینۀ کار ببریم که این نکته بدار به ing–یعنی فعل  ”gerund“بصورت 

 هابررسی سایر گزینه

دلیل استفاده نکردن از حرف به 3دلیل ترتیب نادرست قرار گرفتن اجزا، گزینۀ به 1بد نیست این نکته را هم بدانید که گزینۀ 

 نادرست هستند.  ”to“دلیل داشتن فعل با به 4و گزینۀ  ”live“در کنار فعل  ”in“اضافۀ 

 

  3 گزینۀ .78

 « کنند غیرممکن است که امیدوار بمانند.گاه برای افرادی که در فقر زندگی می» ترجمۀ جمله: 

 نکته مهم درسی

 خاطر بسپارید: برای پیدا کردن پاسخ درست باید ساختار بسیار پرکاربرد زیر را به

it is/was + صفت )+ for + فاعل( + “to”   it is impossible for people living in poverty to remain   فعل با
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 1 گزینۀ .79

  ترجمۀ جمله: 

 «روید؟برای تعطیالت کجا می»آ: 

 «توانند تصمیم بگیرند که بهتر است کجا برویم.دانم. پدر و مادرم نمیهنوز نمی»ب. 

 نکته مهم درسی

دو عبارت را  ”where“دهند، پس باید ضمیر موصولی مقصد سفر( توضیح می =ها دربارۀ یک محل )چون عبارات موجود در گزینه

ها نقش جلمۀ سوالی ندارد و همچنین توجه کنید که عبارت موجود در گزینه .(4و  2)رد گزینه های ”that“به هم وصل کند نه 

 (. 3نباید ساختار سوالی داشته باشد)رد گزینۀ 

 

 4 گزینۀ .80

 «ود.گویند که ضروری است که به یک کودک توجه سرشار از محبت داده شمیشناسی دانشمدان عرصۀ رفتار» ترجمۀ جمله: 

 توجه (4 کاربری، کارکرد            (3 ژست، حالت              (2 تاثیر               (1

 

 2 گزینۀ .81

خص مستقیماً ششخصی مشاهده کند که فردی قصد دارد به فرد دیگری حمله کند، نیازی نیست که آن اگر احیاناً » ترجمۀ جمله: 

 «است که او پلیس را در جریان بگذارد.درگیر شود، در عوض کافی

 گانهمجزا، جدا (4            نگران، مرتبط (3              درگیر (2               آماده (1

 

 4 گزینۀ .82

رای آزمایش کردن سفر اکتشافی یک سفر است اما فراتر از یک سفر تفریحی است. این ]سفر[، رفتن به جاهای دیگر ب»ترجمۀ جمله: 

 «و کشف کردن چیزهای تازه است.

 اکتشاف، سفر اکتشافی (4            تجربه (3              اختراع (2               آزمایش (1
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 1 گزینۀ. 83

 « منحرف کنند.اش اش ذهن او را از دنبال کردن اهداف علمیگوید که اجازه نخواهد داد که مشکالت مالیامی می» ترجمۀ جمله: 

 ذهن کسی را منحرف کردن               (1

 

 آسیب زدن              (2

 نادیده گرفتن، حذف کردن            (3

 

 مجبور کردن (4

 

 4 گزینۀ. 84

 « های مشخص دفاع کنید.گیری از مثالکنید، با بهرهدر نگارش آکادمیک، الزم است که از هر نکتۀ کلی که بیان می» ترجمۀ جمله: 

 مشخص (4            منعطف (3              گزینیقابل جای (2               گسترش محور (1

 

 2 گزینۀ .85

 «کیفیت است.که آن چیز کماین معنا نیست قیمت باشد الزاماَ بهاین که چیزی ارزان» ترجمۀ جمله: 

 تقربیا (4            به شکلی بد، شدیداَ (3              الزاما (2               سابقاً (1

 

 1 گزینۀ .86

 «دهد.دهد مرا آزار میگیرد پس نمیهایی را که قرض میوقت کتاباین که کیم هیچ» ترجمۀ جمله: 

 تأثیر گذاشتن (4            تعجب کردن (3              دوست نداشتن، ناپسند دانستن (2               آزار دادن ، رنجاندن (1

 

 3 گزینۀ .87

شرمنده  رده بود،ادبانه صحبت کخاطر آورد که حتی با دوستان نزدیکش چقدر بیوقتی به پس از پایان یافتن جلسه،» ترجمۀ جمله: 

 «شد.

 شدید، افراطی (4          شرمنده (3              متضاد (2               مسـول  (1
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 کلوز : ترجمۀ متن

 SAD درستی اختالل عاطفی فصلی یاها پیش محققان عرصۀ پزشکی با یک اختالل روانی آشنا شدند که آن را بهسال

 شوند. شدت افسرده میهای زمستان بهبرند در طول ماهرنج می SADنامیدند. افرادی که از 

SAD دانند که شود. پزشکان میکنند حاصل میاز کاهش میزان نور خورشیدی که مبتالیان ] به این بیماری[ دریافت می

شود( را افزایش هورمونی مربوط به خواب که در صورت افزایش تاریکی تولید می)کاهش نور خورشید هورمون مالتونین 

تر یابد. همچنین، روزهای کوتاهشوند، تولید این هورمون افزایش میتر میورنتر و کمدهد. بنابراین، زمانی که روز ها کوتاهمی

عنوان دلیلی آن به  کند و کمبود یا نبودتر تولید هورمون سراتونین )ماده ای شیمیایی که به ایجاد شادمانی کمک میو تاریک

    دهند.شود( را کاهش میبرای اندوه و افسردگی شناخته می

 4 گزینۀ .88

 درستیبه (4            از نظر جسمانی (3              طور مشابهبه (2               قطعاً (1

 

 4 گزینۀ. 89

 برنج بردن (4            منتقل کردن (3              ظاهر شدن (2               اتفاق افتادن (1

 

 1 گزینۀ .90

 نکته مهم درسی

(. همچنین 2عبارت موجود در جای خالی یک عبارت موصولی است و باید با یکی از ضمایر موصولی شروع شود )رد گزینۀ 

(. چون کلمۀ 3اسم جمع است، فعل آن نیز باید فعل جمع باشد)رد گزینۀ  ”sufferers“که کلمۀ با توجه به این

“sufferers”  ،(. 4رد گزینۀ )ساختار فعل باید معلوم باشد نه مجهولفاعل جمله است و قبل از فعل خود آمده است 

 3 گزینۀ. 91

 نکته مهم درسی

شکل مجهول است و قبل از آن آمده است، این فعل باید به ”produce“مفعول فعل  ”hormone“که کلمۀ جاییاز آن

است و باید با یکی  (. همچنین عبارت موجود در جای خالی یک عبارت موصولی کامل4و  1بیاید نه معلوم) رد گزینه های 

 (2از ضمایر موصولی شروع شود)رد گزینۀ 

 2 گزینۀ .92

 مسأله، موضوع، ماده (4            ژست و حالت (3              دلیل، علت  (2               حقیقت (1
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 ترجمۀ درک مطلب اول:

دوست دارند. با   400شان تنها نفر دوست، و در تمام طول زندگی 30گفته شده است که اغلب افراد در یک زمان مشخص تنها  
توان گفت که[ دوست دارند. اگر این اعداد درست باشند، ]می    150این وجود، در شبکه های اجتماعی، اغلب از کاربران بیش از  

 وناگونی دارد.  دوستی در موقعیت های مختلف تعاریف گ

ستی             ی ست که دو ستان حقیقی دارند این ا سبت به دو شتری ن ستان مجازی بی شخص دو کی از دالیلی که افراد در یک زمان م
های آنالین نیازی چندان به صرف زمان و انرژی ندارند: ساده است که در اینترنت پیدا کنیم و آن ها را برای همیشه نگه داریم.      

دشوار است،     "نه"دهد که بصورت آنالین دوست آن ها باشیم، گفتن    وقتی کسی به ما درخواست می   احتمال دیگر آن است که 
شخص را به    ساس کنیم آن  سیم. این حقیقت که آن   خوبی نمیحتی زمانی که اح ستی[ می   شنا ست ]دو کنند به ها از ما درخوا

ساب      ست به ح ست که آن ها ما را یک دو ساس   می آورنداین معنا ست.  که خود اح ست  خوبی ا در حالتی دیگر، آن ها ممکن ا
تر دست آورند و محبوب خواهند از ما استفاده کنند تا تعداد دوستان باالتری به  میکلکسیونر )جمع آورندۀ( دوست باشند و تنها    

 جلوه کنند.  
اقعی[ هیچ قانونی دربارۀ دوستی  دوستی های آنالین بسیار ساده اند اما در جهان واقعی مسایل بسیار دشوارتر است. ]در جهان و   

ستی ها         ستی ها و یا چگونگی پایان دادن به دو شتن دو ست، نگه دا وجود ندارد، و هیچ راهنمایی دربارۀ چگونگی پیدا کردن دو
ستی[   مادر زمانی که  شیم مایل به گذر از آن ]دو ست: برخی    ،همچنین در اختیار نیست.  با ستی متفاوت ا عقاید افراد دربارۀ دو

شان جان بدهند و آن     ستان ضرند برای دو شتراز خان حا ستند که[  نهند. افراد دیگریواده ارج میها را بی ساس  ]ه کنند که می اح
ستان موقتی هستند و   شد.   که نیازی به وجود آن زمانییابند، آن هم تا موجودیت میکمک کردن به یکدیگر برای  اصرف  دو ها با

 تواند به مشکالتی منجر شود. دوست شوند، این ]امر[ می با هم ین افکار متضاداگر افراد با چنی
 
 
 2 گزینۀ .93

یر قرار ها را تحت تاثشوند ماهیت حیقیقی دوستی آنتوان از متن متوجه شد که موقعیتی که افراد در آن دوست میمی» 

 «دهد.می

 

 1 گزینۀ .94

 «کند؟بیان می بهتررا  1، نسبت به پاراگراف  2پاراگراف   کاربرد ،های زیرکدام یک از گزینه» 

 «درست است. 1دهد که چرا ادعای مطرح شده در پاراگراف توضیح می 2پاراگراف » 

 

 3 گزینۀ .95

 «چیست؟ 3محور اصلی بحث در پاراگراف » 

 «کند.را در جهان واقعی ما سخت مینترنت وست در خارج از فضای ایچه چیزی پیدا کردن د» 

  

 4 گزینۀ .96

 «.دوست شدن افراد با عقاید متفاوتاشاره دارد به راگراف پرا در ”this“ضمیر 
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 ترجمۀ درک مطلب دوم: 

ری دارند. تنی طوال عمرمتوسط  ها بطورکنند. البته زنها در کشور های صنعتی بیشتر عمر میامروزه هم مردها و هم زن
و هم  عی()طبیها شش یا هفت سال بیشتر از مردان عمر کنند. دالیل این امر هم زیستیآن رود کهانتظار می بطور کلی

 فرهنگی است. 
ها ها و زندزندگی طوالنی تری داشته باشند تفاوت میان هورمون ها در مرکند ها کمک مییک عامل زیستی مهم که به زن

د. در فاصلۀ شوند تا کارکرد های مختلف بدن را کنترل کننها مواد شیمیایی هستند که توسط بدن تولید میاست. هورمون
تی روی قلب و ین هورمون ها تاثیر مثبکنند که در باروری دخیل هستند. اها هورمون هایی تولید میسالگی، زن 50تا  12

 .استزنان کمتر در احتمال ابتال به فشار خون و یا مرگ بر اثر حملۀ قبلی در واقع، جریان خون دارند. 
ها از یماریبه در برابر برخی کنند کها به بدن کمک میکنند. آناع میهورمون های زنانه از طریق دیگری هم از بدن دف

شوند. سرماخوردگی مثال بیمار می در دفعات کمتر و با شدت کمتری هااع کند. این یعنی که زنان نسبت به مردخودش دف
 خورند.ها نسبت به مردها دفعات کمتری سرما می خوبی است: بطور متوسط زن

ها چگونه فرآیند پیری دانند که ژنانشمندان هنوز به طور دقیق نمیشوند. دهای زنانه یاری میها همچنین از طرف ژنزن
با نسبت به مردان  های بدن یک زندهند اما به وقوع چنین تاثیری باور دارند. برخی معتقدند که سلولتحت تاثیر قرار می ار

شوند. تحقیقات اخیر یر میبا سرعت زیادی پبدن یک مرد های سلولشوند. برخی دیگر معقتدند که سرعت کمتری پیر می
 کند. را تایید می احتمالدو بنظر هر 

 
 1 گزینۀ .97

 «هدف اصلی از این متن چیست؟»
 «تشریح دالیل یک واقعیت»
 
 2 گزینۀ. 98

اشاره شده  ست، اه مردها تاثیر گذار که بر طوالنی تر زندگی کردن زنان نسبت بزیستی عوامل چند مورد از به  در متن،» 

 «است؟

 « دو مورد» 

 

 3 گزینۀ .99

 «چیست؟ 3ال مطرح شده در پاراگراف هدف از مث»

 « شده است.نقش هورمون های زنانه ی که دربارۀ یادعادفاع از برای » 

 

 1گزینۀ  .100

 «توسط متن دفاع شده است؟جمالت زیر کدام یک از از »

 

 پیروز باشید
 فرنمهراشهاب 
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 آموزش و طراح آزمون ها
ی

 عیل عاشوری _ مدرس زبان و مولف کتاب های کانون فرهنگ

ییح سوال های زبان عمویم نظام قدیم   98پاسخنامه تشر

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

 یم باشد 3گزینه پاسخ صحیح   -76

 ذیرفت در حالیکه گروه دیگر یم خواست موضوع بیشتر برریس شود. یک گروه یافته های پروژه را پترجمه : 

 استفاده یم شود.  whereasبرای بیان تضاد مستقیم از ربط دهنده قیدی  نکته دریس : 

 یم باشد.  2گزینه   حیپاسخ صح -77

 
 

س ماست.   ترجمه : آیا فقط یم توانی تصور کنی زندگ  کردن در جهانی بدون ابزار های تکنولوژییک که هم اکنون در دستر

 ( یم آید. ing)با فعل دوم به صورت اسم مصدر  imagineنکته دریس : بعد از 

 یم باشد.  3پاسخ صحیح گزینه  -78

 یم کنند امیدوار ماندن غتر ممکن است. 
 

 ترجمه : گاهگایه برای مردیم که در فقر زندگ

 یم باشد.  1صحیح گزینه پاسخ  -79

ند کجا باید برویم.   ترجمه : الف: تعطیالت کجا یم روید ؟ ب: هنوز نیم دانم. والدینم نیم توانند تصمیم بگتر

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -80

ورت دارد که به بچه توجه با محبت داده شود.   ترجمه : دانشمندان رفتارگرا یم گویند ضی

 توجه -4  عملکرد -3  استیل بدن -2    تاثتر  -1گزینه ها : 

 یم باشد.  2پاسخ گزینه  -81

ورت ندارد که مستقیما درگتر شود اما او باید  ترجمه : اگر شخیص مشاهده یم کند که کیس قصد دارد به فرد دیگری حمله کند ضی
 حداقل پلیس را مطلع کند. 

 ا کردنجد -4  نگران شدن -3  درگتر شدن -2   مهیا شدن -1گزینه ها : 

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -82

ی   به جانی برای امتحان کردن و کشف چتر
ی  یک مسافرت است اما آن بیشتر از یک تعطیالت است ، آن رفتر

ی
ترجمه : یک سفر اکتشاف

 های جدید است. 

اع -2  آزمایش -1گزینه ها :   اکتشاف -4   تجربه -3   اختر

 یم باشد.  1پاسخ صحیح گزینه  -83

 . منحرف کندترجمه : آیم یم گوید او اجازه نخواهد داد مشکالت مایل )پویل( توجه او را از دنبال کردن اهداف علیم 

 مجبور کردن -4 حذف کردن -3  خسارت رساندن -2 حواس کیس را پرت کردن-1گزینه ها : 

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -84

 انی هر تعمیم دادنی به واسطه مثال های خاص یم باشید. ترجمه : در نگارش آکادمیک شما نیاز به پشتیب
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 ویژه -4  انعطاف پذیر  -3  قابل معاوضه -2  توسعه ای -1گزینه ها : 

 یم باشد.  2پاسخ صحیح گزینه  -85

یاین حقیفت که  ترجمه:  ی ی نیم باشدو چتر  به معنی کیفیت پایتر
ً
ورتا  ارزان یم باشد ضی

  -1گزینه ها: 
 
ورتا -2  سابقا   -4  بطور وحشتناک  -3  ضی

ً
 تقریبا

 یم باشد.  1پاسخ صحیح گزینه  -86

د هرگز پس نیم دهد.   ترجمه : اذیت یم شوم از این که کیم کتاب هانی را که قرض یم گتر

ی  -2 اذیت کردن  -1گزینه ها :  ی  -4  از خود پرسیدن -3  دوست نداشتر  تاثتر گذاشتر

 یم باشد.  3پاسخ صحیح گزینه  -87

 یم کرد وقنر که به خاطر یم آورد چقدر گستاخانه حنر با صمییم ترین ترجمه : بع
 

مندگ د از این که جلسه تمام شد او احساس شر
 دوستانش صحبت کرده است. 

منده  -3  باعث تضاد  -2 مسئول  -1گزینه ها :   شدیدا -4  شر

 ترجمه کلوز تست: 

( یم SADشناسانی کردند که به طور صحیح اختالل تاثتر گذار فصیل )یک اختالل روانشنایس را سالها پیش محققان رشته پزشیک 

 باشد. افرادی که از این اختالل رنج یم برند در یط ماه های زمستان خییل آشفته یم شوند. 

انند که کاهش این اختالل نایسر از کاهش مقدار نور آفتاب یم باشد که کسانی که از آن رنج یم برند به آن مبتال یم باشند ، پزشکان یم د

ی هرمون مرتبط با خواب است که در تارییک مقدار زیادی از آن تولید یم شود  ی را افزایش یم دهد. مالتونتر نور آفتاب تولید مالتوئتر

ی مقدار   بنابراین وقنر که روز ها کوتاه تر و تاریک تر یم شود مقدار این هرمون افزایش یم یابد. روز های کوتاه تر و تاریک تر همچنتر

ی که یک ماده شیمیانی است که به ایجاد شادی کمک یم کند و فقدان آن به عنوان علت غمگینی یا اضطراب  را سبب یم تولید شاتونتر

 شود. 

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -88

 به طور مناسب -4  از نظر جسیم -3  به طور مشابه  -2  قطعا  -1گزینه ها : 

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -89

 رنج بردن -4  انتقال دادن  -3  ظاهر شدن -2 اتفاق افتادن  -1گزینه ها : 

 یم باشد.  1پاسخ صحیح گزینه  -90

 نکته دریس : بعد از نهاد ابتدا کلمه موصول و سپس فاعل و بعدا فعل یم آید )جمله مرکب معلوم یم باشد(. 

 یم باشد.  3پاسخ صحیح گزینه  -91

 الت مجهول مرکب دارد. نکته دریس : جمله داللت بر ح

 یم باشد.  2پاسخ صحیح گزینه  -92

 ماده ، موضوع -4  ژشت -3   علت -2 واقعیت  -1گزینه ها : 
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ای از پریا سلیمانیارائه  

 

 اختصاصی درس زبان انگلیسی پاسخ تشریحی

 98سال  نظام قدیم کنکور منحصراً 

 

 پریا سلیمانیای از ارائه

101 

 2گزینه 

ی مالکیت رابطه ”country“و  ”independence“در جای خالی به یک عبارت وصفی نیاز داریم. دقت کنید میان 

 را انتخاب کنیم. ”whose“برقرار است؛ بنابراین، باید 

102 

 3گزینه 

 ساختار زیر را به خاطر داشته باشید:

“It + to be صفت + صرف فعل + (for + اسم) + to مصدر با” 

103 
 1گزینه 

 ( نیاز داریم.whereasجمله حاوی یک تضاد آشکار است، بنابراین به یک حرف ربط تضاد )

104 

 2 گزینه

 به ساختار زیر توجه کنید:

“It + to be صفت + صرف فعل + that + فاعل + to مصدر بدون” 

 حالت مجهول نیاز داریم.است و قبل از آن قرار گرفته، به  ”warn“مفعول فعل  ”passengers“از آنجاییکه 

105 
 2گزینه 

 صحیح است. 2ی گزینهو کامای قبل از جای خالی، تنها  3و  1های با توجه به معنای جمله، ناقص بودن گزینه

106 

 4گزینه 

به جای مفعول و پیش از فعل آمده است،  ”what“در جای خالی به یک عبارت اسمی نیاز داریم. با توجه به اینکه 

 فعل بابد به صورت مجهول بیاید.

107 
 1گزینه 

 ( نیاز داریم.whileبه یک حرف ربط تضاد )حاوی یک تضاد آشکار است، بنابراین جمله 

108 

 3گزینه 

 به ساختار زیر دقت کنید:

So + صفت + that + ادامه جمله 

است، در جای خالی  ”that” “escaped“شوند. با توجه به اینکه فعل اصلی بعد از رد می 4و  1های گزینهبنابراین 

 کند.آن را تکمیل میدرستی به 3ی به عبارت وصفی نیا داریم که گزینه
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109 

 2گزینه 

 توان از ساختارهای زیر استفاده کرد:برای بیان هدف می

so that / in order that + جمله کامل 

so as / in order + to مصدر با    

by + gerund 

 نیازی نداریم.  ”of“ی به حرف اضافه ”hurt“دقت کنید بعد از 

110 
 4گزینه 

 .رودکار میبه عنوان اسم به ”gerund“ واقع نیاز داریم که در یاسم عبارت به یک ”that“بعد از 

111 

 3گزینه 

شدم اگر مردم هرگز مانند آن با من توانم ناراحتی شما را درک کنم. واقعاً عصبانی میمن می»ی جمله: ترجمه

 «کردند.رفتار می

 هیجان( 4( ناراحتی      3( تأثیر        2( عملکرد      1

112 

 1گزینه 

زده توانی ببینی داری او را خجالتی این مشکل کوچک را تمام کن. نمیصحبت کردن درباره»ی جمله: ترجمه

 «کنی؟می

 مجبور کردن (4      رنج بردن (3        نادیده گرفتن (2      زده کردنخجالت( 1

113 

 2گزینه 

 ،بینندمی از عکاسی مدرن تراز لحاظ تکنولوژی کمتر پیچیده متخصصان عکاسی قرن نوزده را»ی جمله: ترجمه

 «بینند.می از آن )عکاسی مدرن( اما به طریقی آن را از لحاظ هنری باالتر

 مناسب برای (4     جذاب در نظر( 3        برتر از (2    ( مفتخر به1

114 

 3گزینه 

د، بدین طریق نوعی از  ناندازسطح زمین را به دام میشده از ای گرمای ساطعلخانهگازهای گ»ی جمله: ترجمه

 .«دهدعایق را در اطراف سیاره تشکیل می

 نوشتن (4      ساطع شدن (3       ( دنبال کردن2       حذف کردن(1

115 

 1گزینه 

 «کند؟توانید به من بگویید این ماشین چگونه کار میمتأسفم که مزاحمتان شدم، اما می»ی جمله: ترجمه

 سرزنش کردن (4      جستجو کردن (3        اطالع دادن (2      مزاحم شدن( 1

116 

 4گزینه 

 «.افزایش قیمت غذا باعث ایجاد سختی برای بیشتر جمعیت کشورهای فقیر شد»ی جمله: ترجمه

  سختی، مشکل (4      رخداد (3        ماده، موضوع (2       خیریه (1
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ای از پریا سلیمانیارائه  

 

117 

 4 گزینه

اش شدت درگیر پروژهکنم با با ما به بیرون و به سینما رفتن موافقت کند، چرا که بهفکر نمی»ی جمله: ترجمه

 «.است

به شدت (4     تنهاییبه( 3       عموماً( 2       فوراً(1  

118 

 2گزینه 

 «.کندنمیدانم اصال توجهی ی تصمیمش صحبت کنی؛ میبه خودت زحمت نده با او درباره»ی جمله: ترجمه

 تخمین زدن (4      انتظار داشتن (3        زحمت دادن  (2    ( متوجه شدن1

119 

 1گزینه 

 «.های فرهنگی در آن را داردهای متضاد در این جامعه نشان از نبود شباهت میان گروهاین ارزش»ی جمله: ترجمه

 شدهتکذیب (4      جاافتاده (3       اطراف ( 2      متضاد( 1

120 

 3گزینه 

 «.مانندگوید اعداد در ذهنش باقی می؛ میاو در آمار و ارقام خیلی خوب است»ی جمله: ترجمه

 دقت داشته باشید.« در ذهن ماندن»به معنای  ”stick to somebody’s mind“به عبارت 

121 

 3گزینه 

باالی مثلث برمودا ناپدید شدند، هرگز حل ، گروهی از پنج هواپیما که در 19راز پرواز شماره »ی جمله: ترجمه

 «.نشده است

 شرایط (4      راز (3        مأموریت (2         هشدار (1

122 

 4گزینه 

 «.تان را بهبود خواهد بخشیداحساس شادمانی آسودهبه دست آوردن یک حالت آرام و »ی جمله: ترجمه

 احساس (4      طرز ایستادن، موضع (3        مناسبت (2      روحیه( 1

123 

 1گزینه 

کارهای جزئی پر کنید و روز را به پایان برسانید آسان باشد که وقتتان را با تواند بسیار می»ی جمله: ترجمه

 «.ایددرحالیکه میفهمید اصالً کار زیادی نکرده

 غیرفعال (4      تفاوتبی (3        مقایسهغیرقابل (2     اهمیت( جزئی، بی1

124 

 2گزینه 

کنند، پس روز را با شوند وقتی که مدرسه یا کار را تمام میبسیاری از مردم مغلوب تنبلی می»ی جمله: ترجمه

ها به همراه داشته باشد، به ضایت شخصی بیشتری برای آنر ممکن است تماشای تلویزیون به جای انجام کاری که

 «.رسانندپایان می

 نگران (4      زدهخجالت (3       مغلوب (2       گیرکرده (1
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125 

 4گزینه 

هایمان را از روز تمرین دهد که تمام آموختهبر طبق نظر دکتر تامسون، خواب به ما اجازه می»ی جمله: ترجمه

 «تخصیص دهیم.مدت بندی کنیم و سپس آن را به حافظه طوالنیکنیم، دوباره ساختارسازی کنیم و دوباره طبقه

 ( تخصیص دادن4یاد آوردن      ( به3( پیشنهاد کردن        2( کم شدن / کردن      1

126 

 2گزینه 

 «ی مبتکر او را دریابیم.، الزم است پیشینهی فیزیکبرای درک نظر ارسطو درباره»ی جمله: ترجمه

 صحیح است. 2ی با توجه به ترتیب اجزای جمله گزینه

127 

 3گزینه 

-آید. به این صورت که ادامه( میinversionصورت وارونه )ی بعد بهجمله ”only recently“در ساختارهایی مانند 

 صحیح است. 3یابد. در این صورت تنها گزینه ی جمله مانند جمالت پرسشی ادامه می

128 

 3گزینه 

داشته بود،  از یک ژورنال که استاد آن را نگهای دیروز یک ساعت را در کتابخانه به خواندن مقاله»ی جمله: ترجمه

 «.گذراندم

 صحیح است. 3ی با توجه به ترتیب اجزای جمله گزینه

129 

 4گزینه 

 4(. طبق ترتیب صحیح اجزای جمله نیز گزینه 2و  1های است )رد گزینه ”concerned” “about“ی حرف اضافه

 صحیح است. 

130 

 2گزینه 

های ی شخصی، فرصتعوامل مختلف مانند عالقه آموز بایدانتخاب یک رشته، یک دانشدر »ی جمله: ترجمه

 «.شغلی و دردسترس بودن موسسات آموزشی را درنظر بگیرد

 صحیح است. 2ی با توجه به ترتیب اجزای جمله گزینه

 مشترک است. جدیدقسمت کاربردهای زبانی با کنکور نظام  

141 
 4گزینه 

 دردسترس (4            آشکار (3          کاربردی (2     الزم    ( 1

142 

 1گزینه 

 در جای خالی نیاز به عبارت وصفی داریم.

 اصل جمله به این صورت بوده:
… vocabulary which is required … 

است. تنها گزینه صحیح،   ”required“( به شکل to beی آن )با حذف ضمیر ربط و فعل شدهکه صورت خالصه

 غلط است. 4در گزینه  ”it“آوردن ضمیر  است. 1  یگزینه
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143 

 4گزینه 

احتیاج داریم.  ”where“و یا  ”in which“و عبارت وصفی که باید در جای خالی بیاید، به ”area“با توجه به اسم 

  آید.حرف اضافه نمی ”that“دقت کنید قبل از 

144 
 2گزینه 

 ( خالصه4( بومی            3( مربوط، مرتبط          2فراوان         ( 1

145 
 4گزینه 

 ه جایدر عوض، ب (4            با این حال (3          مانند (2        به جای( 1

146 
 1گزینه 

 صحیح است. 1کنیم، گزینه با توجه به اینکه درباره یک شرایط احتمالی و فرضی صحبت می

147 
 4گزینه 

 دقت داشته باشید. ”…not only …, but also“به ساختار 

148 
 4گزینه 

 با توجه به معنا و ترتیب جمله تنها همین گزینه صحیح است.

149 
 3گزینه 

 ( تشریفات4( ماده الزم            3( ویژگی          2( وسیله           1

150 

 3گزینه 

-، کاما قرار نمی”although“( نیاز داریم. بعد از 4و  1های بط تضاد )رد گزینهبا توجه به معنای جمله به حرف ر

 گیرد.

151 
 3گزینه 

 توزیع کردن (4            وارد کردن، تزریق کردن (3          تبدیل کردن (2         برانگیختن (1

152 

 1گزینه 

 به ساختار زیر به مصدر مجهول نیاز داریم: با توجه

“It + to be صفت + صرف فعل + to مصدر با” 

153 
 1گزینه 

 است. ”time” ،“at“ی حرف اضافه

154 
 2گزینه 

 و با این حال (4                   آیا (3               اگر چنین باشد (2             بنابرین( 1
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  4 گزینه

 درآوردن )لباس( (4            کنسل کردن (3          دست نگهداشتن (2        پیاده شدن( 1

 قسمت درک مطلب با کنکور نظام جدید مشترک است. 
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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 

. کدام یک از موارد زیر واکنش سه بچه کرگدن را در واکنش به حضور استیو وینتر و داگالس چادویک و محافظشان توصیف 651

 می کند؟ 

 «بی تفاوتی»به معنای  ”indifference“کلمه  

 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 

از متن می توان فهمید که این باور که بعضی از گونه های حیوانی فرهنگ دارند، کامال جدید نبود قبل از توافق نامه ی ملل . 611

 همتحد در کنفراس گونه های مهاجرت کنند

 ذکر می کند؟ 3، ای او ویلسون، را در پارگراف )زیست شناس اجتماعی(تی. چرا نویسنده سوسیوبیولوِژس613

 مطرح شد اعتبار دهد. 1تا به نکته ای که در پارگراف  

 گروه های منعطف اجتماعی از افراد که تجربه خود را منتقل می کنند، نشات می گیرند. 0با توجه به پاراگراف . 610

. احتماال متن با موضوع بعضی از متغیرهایی ک تاثیری بر روی رابطه ی بین وجود فرهنگ غیر انسانی و تاثیرات تهدید های 615

 انسانی)توسط انسان( دارند، ادامه خواهد یافت.

 . هدف اصلی متن چیست؟611

 اصالح یک سو برداشت

 را بیان می کند؟ 6نسبت به پاراگراف  به بهترین نحو عملکرد پاراگراف دو. کدام یک از موارد زیر 611

 غالبا به نحوی خنثی می شود. EUنشان می دهد که حتی مقررات پیشگیرانه  1پاراگراف  

 جایگزین شود.  )بازداشتن، پیشگیری کردن( ”deter“)در بهترین حالت( می تواند با  ”stave off“. عبارت 611

سوپرفودهایی که مفید ادعا شده خوردن مقدار زیادی از  باشید که جلوی سرطان را با شما می توانید امیدوار 0. با توجه به متن 611

 اند بگیرید.

 تاثیر مثبتی که گفته می شود آنتی اکسیدان ها دارند را توصیف می کند؟. کدام یک از موارد زیر تفکر نویسنده در مورد 614

 شک و تردید 
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