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  » نهار خالدین فیها ...لهم جنات تجری من تحتها ا% أعد# الله« . ۲۶
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  معرفه و نکره ترجمهتوجه به 
  زمان فعل ( ماضی و مضارع )توجه به 

  

 ي اصلي سؤالنكته

        »»»»مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي مجتبي محمدي « « « « 
o  هاو شهرستانعربي كنكور در تهران مدرس  

o كمك آموزشي و جزوات متعدّد مؤلف كتب  
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  : » فی أمٍر قبل أن یعزم، فقد إنتفع! َمن شاور العق?َء« . ۲۷
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  : » نا َمن فی ک?مه و أعماله جمیعها بصیرة بحیث ُتؤثPر علینا خیر تأثیر!أبو« . ۲۸
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  : » لیس له زوال! ی تملک کنزاً إکتِسب الملکات الحسنة بالتکرار و التمرین حت#« . ۲۹
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  الصحیح: عّین. ۳۰
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  گرددبه صورت فعل، و اسم به صورت اسم ترجمه میفعل 
  مستقبل )ماضی، مضارع و توجه به زمان فعل ( 

 ي اصلي سؤالنكته

  هامفرد و جمع اسمتوجه به 
 اضافی وصفی و به ترکیبتوجه 

 ي اصلي سؤالنكته

 ي اصلي سؤالنكته  )ماضی، مضارع و أمر  های فعل و تشخیص زمان آن (به حرکتتوجه 
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  :مفهومللالمناسب  . عین» � نعیش إّ� الّله« . ۳۱
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  : » کردم که تو با وجود مشک?ت بسیار، در کسب علم کوشا باشی!گمان نمی« . ۳۲
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  : » بردندها لذت نمیو از رسیدن به آن رسیدندبزرگان اگر ت?ش نداشتند هرگز به اهداف خود نمی« . ۳۳
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  » : درک مطلب « . ۳۴

١( ���'�& 

٢( ���'�& 

٣( ���'�& 

۴(  ������� 

   

  »کان  «فعل ناقصه توجه به 
  + مضارع = ماضی استمراریکان 

 ي اصلي سؤالنكته

  معرفه و نکره توجه به
  ها و تناسب با اجزای جملهی فعلصیغهتوجه به 

 ي اصلي سؤالنكته
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  » :مطلب درک « . ۳۵
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  :  »درک مطلب « . ۳۶
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  :  »درک مطلب « . ۳۷
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  » حیوانات صغیرة تبحث عن الطعام لی? و یمکنها أن تعیش من دون أن تشرب الماء!« . ۳۸
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  »التفکر حولها یسّبب أن نطمئن بأّن العالم لم یخلق من دون هدف! « . ۳۹
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  » تشرب« . ۴۰
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  » ُیخلق« . ۴۱
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  » الصالح« . ۴۲
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  :رسّیةافی الف البعیدالفعل یدّل علی  عین. ۴۳
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  :المعتّلالمزید ن ما فیه عی. ۴۴
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  المبنی للمجهول:عین . ۴۵
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  :محذوفًالة عائد الصP عین . ۴۶
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  به:العدد مفعوً�عین . ۴۷

� �)2 گ.)$� �>� 5 ��<;  		)1'��� ���      2(		  e�&��8� 5 �<� B�$(.2 گ(� �' 7��! �! ���	  3�n(� O����! 

3(		  e�&�oE��  7��! �<�	  e�<0E�� O����!      4(		  e8Z8�  3��	  
*A�  4	  p��L�4�  7��! �<�	  � F�i �� ��� 

 

  :منصوبًااzسم المقصور عین . ۴۸
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  »وصل الموّظفون إلی الدائرة ... !  «للفراغ zیجاد ُاسلوب الحال:    الخطأعین . ۴۹
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  :المفردالتمییز عین . ۵۰
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  شاد و پيروز بمونين موفق،
  مجتبي محمدي
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  1گزینه . 76

) در زمان دورتـري  liveکردن ( ) و با توجه به اینکه عمل دوم یعنی زندگیreturnedجمله اول گذشته ساده است (
است که بـه معنـی     already) داریم. نشانه دیگر جواب، کلمه had + PPاتفاق افتاده است، نیاز به گذشته کامل (

  .زندگی کرده بودرا قبال  اش مام دوران کودکیداشتنی برگشت جایی که ت باشد. پدرم به جزیره دوست قبال می

  

  3گزینه . 77

براي بیان هدف و منظور بایـد از   ... .براي اینکه اش را تغییر دهد  یک سال قبل، جنیفر تصمیم گرفت سبک زندگی
so as to .استفاده کنیم  

 

  4گزینه  .78

 دانیم که جمالت مجهول داراي سـاختاري بـه شـکل    ها دقت کنید. می در گزینه by his teachersبه ترکیب ثابت 
  + مفعول by  +PP  +to beفاعل +    روبرو هستند:

  نین به ساختار زیر نیز دقت کنید:. همچکلیدواژه حل این تست است was believedعبارت  

to be + too + stupid (صفت) + to + شکل ساده فعل 

در نظر گرفته  کندذهنتوسط معلمانش براي یادگیري خیلی توماس ادیسون که مخترع المپ حبابی و صدانگار بود، 
  .شد می

  

  1گزینه . 79

بـه یـک    در ادامه .... . جمله با فاعل شروع شده ومحیط زیست را حفاظت کنند، خواهند  که میآن دسته از افرادي 
کـردن   ) نیـز مفعـولی بـراي فعـل حفاظـت     environmentفعل نیاز داریم. محیط زیسـت (  ضمیر موصولی فاعلی و

)protect.فعل  ) استing فعل است. همراهشده ضمیر موصولی  دار، کوتاه  

Many of those people who want (wanting) to protect the environment … 
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  2گزینه . 80

  ید، یک گام بزرگ براي دانایی است.دان بودن به اینکه به مقدار الزم نمی آگاه

  با دقت. 4      منطقی. 3        آگاه. 2      مسئول .1

  

  4گزینه  .81

شد، اما در نهایت همه قبول  صرفآوري پول مورد نیاز براي بازسازي مدرسه  هرچند زمان و انرژي زیادي براي جمع
  ارزشمندي بوده است. تالشکردند که 

  تالش. 4      کیفیت.3      راهنمایی. 2      ویژگی. 1

  

  2گزینه  .82

هـاي کوچـک شـروع کـرده      سنگ جابجاکردن، با برد از بین میویلیام فالکنر در زمانی بیان کرد مردي که کوهی را 
  است.

  . باالرفتن4      درازکردن. 3      از بین بردن. 2      عبورکردن. 1

  

  3گزینه . 83

هفتـه  همین گوید که  . اما او با اطمینان میآورم به یاد نمی پیش از این رادرباره این موضوع من مکالمه با آن خانم 
  پیش درباره آن بحث کردیم.

  کردن بینی . پیش4    . به یادآوردن3      دادن . ترجیح2      کردن پیشنهاد .1

   

http://www.khaandaniha.ir


  09216630942 – مشاوره رایگان تلگرام   (امیر فروزنده) 97 انسانیپاسخ تشریحی زبان کنکور 

  
  www.khaandaniha.ir    استفاده از مطالب با ذکر نام و منبع بالمانع است

  

  1گزینه  .84

در واقع این شادي هیچ جایی مگـر  . ندارد قرار پول و شهرت در اشتیاق بهشادي واقعی ما که  فیلسوفی زمانی گفت
  تواند پیدا شود. در آرامش زندگی کردن نمی

  کردن روي . تمرکز4    شدن در موفق. 3    دادن به نشان واکنش. 2    داشتن قرار. 1

  

  3گزینه . 85

 انقـراض دانشـمندان متعقدنـد کـه    اند. امروزه  هاي گیاهی و حیوانی تا کنون از روي زمین ناپدید شده برخی از گونه
  از حیوانات و گیاهان ناشی از تغییر آب و هوا در راه است. بسیاريتر و بزرگتر  سریع

  حرکتی بی. 4    انقراض. 3      بینی پیش. 2    اورژانس. 1

  

  2گزینه . 86

  شناسی. بزرگ زیست، روز امتحان ماند میطور خاص یک روز در ذهنم  در طول کل دوران دبیرستانم، به

  زدن زنگ. 4    دادن ، رخبرخاستن .3    ماندن. 2    حفرکردن.1

  

  4گزینه . 87

  آیند. براي کار به اینجا می اطرافشود. چون افراد زیادي از روستاهاي  در طول زمستان، شهر شلوغ می

  . اطراف4    متصل. 3    تبلیغاتی. 2    ضمیمه. 1
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  Clozeترجمه 

وقتـی اغلـب مـردم     ها را اجرا کند. دارد براي اینکه برنامه نیاز سیستم عاملبه  کامپیوتردانید، یک  طور که می همان
کنند؛ ممن است نام مایکروسافت  ، فکر میتوسعه داده شدندهایی که براي رایانه شخصی  درباره اولین سیستم عامل

  ري است.بیاید. در واقع حقیقت چیز دیگ ذهنیا بیل گیتس به 

. او براي شرکت با نـام سـایتل کـامپیوتر کـار     نام داشتدر اواخر دهه هفتاد، مردي در سیاتل بود که تیم پیترسون 
پترسون از انتظار براي  .به یک سیستم عامل براي کامیپوترش نیاز داشتنویس کامپیوتر بود و  او یک برنامه کرد. می

او سیسـتم   برنامه خـودش را توسـعه دهـد.    تصمیم گرفتسیستم عامل توسط یک شرکت دیگر خسته شد و  تولید
  توسعه آن چهارماه طول کشید. نامید که به معنی سیستم عامل کثیف و سریع است. QDOSعامل را 
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  دادن . توسعه4    شدن . موجب3    کردن بندي . رتبه2    شدن . ملحق1
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 . صنعت4      . وجود3      . واقعیت2      . ذهن1
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وجه وصفی مجهول داریم که تنها گزینه صحیح شکل سوم فعل است. در واقع اصل جمله به شکل زیر بوده است که 
 .A man in Seattle who was named Tim Paterson آن حذف شده است. to beضمیر موصولی و فعل 
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اي بـا سـاختار    ، نیاز بـه جملـه  and) و تکرار ساختار با استفاده از Heبه قرارگرفتن فاعل در ابتداي جمله (با توجه 
  گیرد. معلوم خواهیم داشت. بنابراین پس از فاعل، ابتدا فعل و سپس مفعول قرار می
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معنـی آن در   شـوند کـه   شروع مـی  کهبا حرف ربط همگی هاي دیگر  گزینه... .  تصمیم گرفت وپترسون خسته شد 
   اشتباه است. جمله

  

  1ترجمه متن 

ادامه مطالعه یا تمرین (چیزي) حتی پس از "، فرایادگیري عبارت است از American Heritageنامه  بر اساس واژه
  ".را تقویت کند شده مهارت یادگرفته تا است یاد گرفته تاحدي آن مطلب را کاملاینکه 

خواهـد   اگر امیلی درسی را یاد گرفته است، او می آموزان بسیار دشوار است. براي بسیاري از دانشفهمیدن این ایده 
هـاي مطالعـه    براي دورانداختن یادداشـت اگر اسکات نمره باالیی در آزمون گرفته است،  .برودقلم را کنار گذاشته و 

  شب قبل خود آماده است.

فقـط  " و اجراي وظایف مهـم اسـت.   مطالب ري براي نگهداري موفقهرچند بر اساس مطالعات روانشناسی، فرایادگی
پاول، شواهد تجربی پشت فرایـادگیري   مورفیشده توسط آنی  . یک صفحه اینترنتی ساخته"فرایادگیري را نیاموزید

مقـدار انـرژي    ال احمـد انجـام شـده اسـت کـه     کند که توسط اَ به تحقیقی اشاره می دهد. مورفی پاول را توضیح می
یافـت کـه    Neuroscienceمجله شده در چاپ این مقاله گیري شد. شده براي تکرار چندباره یک فعالیت اندازه صرف

 پـاول  مـورفی  یابـد.  کنندگان در انجام کاري ماهرتر شوند، انرژي مصرفی براي اجراي آن کار کاهش مـی  اگر شرکت
زمان شـروع آن فعالیـت    نسبت بهدرصد  20پایان پروسه یادگیري، میزان تالش براي انجام کار حدود  تانویسد:  می

  کاهش داشته است.
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  علت ارجاع نویسنده به امیلی و اسکات در پاراگراف دوم چیست؟

آمده است. علت ارجاع  3 آموزان از فرایادگیري در انتهاي گزینه جمله اول پاراگراف دوم یعنی عدم درك واضح دانش
  نویسنده نیز ارائه مثال بوده است.
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  2گزینه  .94

موارد مرتبط با فرایادگیري مانند تعریف، اثرات و عملکرد آن توضیح داده شده است. امـا علـت فرایـادگیري مطـرح     
   نشده است.
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  ال احمد انجام شده است.شده در مجله توسط اَ تحقیق چاپدر پاراگراف سوم بیان شده است که 

  

  1گزینه  .96

  یابد. در طی زمان کاهش میشود،  درباره کاري که چند بار تکرار میشده  میزان انرژي صرف

  

  2ترجمه متن 

اما نباید طفره  من هم نه. هاي کوتاه) را دوست ندارید. خرج در مسافت (سفرهاي کم ’staycation‘احتماال اصطالح 
اید. اما از اینکه چـرا اینگونـه    ها را داشته شاید تاکنون نیز یکی از آن ب است.ابروید. به عنوان یک مفهوم، کامال جذ

ینامیده شد، اگاه نیستید. ان ست یش اطراف خانه یا استراحت در منـزل   کارهاییماندن براي انجام  به معنی ها، تنها ک
اگـر   شامل بیرون رفتن از منزل براي سفرهاي روزانه به منظور مشاهده منـاظر محلـی اسـت.    ها بیشتر این .نیستند

سپري  محلیرا به شکل در یک اردوگاه، تعطیالت توانید به عنوان مثال با چادرزدن  خواهید در منزل بمانید، می نمی
  کنید.  

یان ست یش هـایی بـراي کـاهش     مـردم بـه دنبـال راه   مشهور شـدند، وقتـی کـه     2008ها پس از بحران مالی سال  ک
ن  سـتی کردن پول، فواید دیگـر ا  جدا از ذخیره هاي خود بودند. هزینه یشـرا نادیـده نگیریـد: شـما هیچکـدام از      هـا  ک

و بـه   ها و غیره را ندارید. هاي طوالنی، تاخیرهاي فرودگاه کردن چمدان، رانندگی سفر مانند جمع مربوط بهمشکالت 
تنها افرادي که امیدوارند این نوع از گذران  .کنید وارد اقتصاد محلی میخوردن در بیرون، پولی را ا غذاعنوان مثال، ب

  هاي مسافرتی هستند. تعطیالت محبوب نشوند، خود شرکت
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یشنرها یک ست اي از قـوانین ماننـد تنظـیم     دهند، پیروي از مجموعـه  که مبناي خودشان را در خانه قرار می برخی از ا
مجبور هاي خود پیش از زمان معمول و اجتناب از روزمرگی را دوست دارند.  ریزي فعالیت تاریخ شروع و پایان، برنامه

همچنین با آگـاهی از   کند. ا کمک میبه انجام این کارها نیستید، اما براي خلق احساس یک تعطیالت سنتی به شم
وحش محلی ممکن است با هیجان یک سفر خارجی مطابقت نداشـته   یا بازدید از باغ در فضاي بازپختن  اینکه کباب

  دیده شد. Wall Steetمثال اخیر، کارن اَش بود که داستان او در مجله  ک گام رو به جلو بردارید.ی؛ باشد

  

  2گزینه . 97

یاگراف دوم متن، ابا توجه به پار ن ست یش ها جایگزینی براي سفرهاي خارجی خواهند بود. ک  

  

  2گزینه . 98

یخواهد معنی ا با توجه به پاراگراف اول، نویسنده می ن ست یش ها را جا بیندازد و از باور عمـومی اشـتباه جلـوگیري     ک
  کند.
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یشدن ا جمله اول پاراگراف دوم به وضوح علت معروف ن ست یش ها را بحران مالی بیان کرده است. ک  

  

  1گزینه . 100

پاراگراف بعدي  به احتمال زیادکرد،  ش بوده است. پس اگر متن ادامه پیدا میجمله آخر متن درباره داستان کارن اَ
  درباره این داستان بود.

  

  موفق باشید  
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