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مدرس مرکس تیسهوشان ساری – سکریحسن و                                          ( 79 کنکور)  ریاضی ادبیات تشریحی پاسخ  

هطاٍزُ : زٍستٖ، هعاشطت ، ضفت ٍآهس  «1»گعٌِٗ هَاضز ًازضست  زض گعٌِٗ ّا  زٗگط تِ  اٗي  تطت٘ة است  :        2            گعٌِٗ         ← 1 سَال  

ولِ : ذ٘وِ إ است اظ پاضچِ  ًاظن ٍ لغ٘ف  «4»گعٌٗٔ وو٘ت : اسة سطخ هاٗل تِ س٘اُ ٍ « 3»گعٌٗٔ   

ظًاض ووطتٌسٕ تَز وِ  « ب»است  .زض شواضٓ  خلعت هعٌٖ ٍاغٓهسُ است  آتَض٘حٖ وِ  « الف»زض شواضٓ         2           گعٌِٗ         ← 2 سَال  

  .  مسلماوان ظضزشت٘اى تط ووط هٖ تستٌس ًِ 

ظٕ :  -3تطٗاق: پازظّط  -2زّش: اًظاف ، عسل ، ترشش  -1هعاًٖ ٍاغُ ّاٖٗ وِ  ًازضست  آهسُ اًس:           1         گعٌِٗ         ← 3 سَال  

ت٘گاُ :زٗط -4ٍ لثاس ّط طٌف ذاص ) شٕ ; طاحة(  پَشش  

ي مىطقی بًدٌ است اوتظار می ريد داوش آمًساوی کٍ بز لغت تسلط کافی داشتٍ باشىذ سیار ريان بخش  لغت  ب سًاالت ***

  ت  بذَىذ بٍ َز سٍ  سًال پاسخ  درس

  تِ  شىل ًازضست آهسُ است  . « سبذٌ»ٍاغٓ « 3»زض گعٌٗٔ            3        گعٌِٗ         ← 4 سَال  

آهَظاى ٍ زاٍعلثاى  ععٗع تِ  ذَتٖ ٍالفٌس وِ  ٍاغٓ  ًازضست آهسُ است  . زاًش« ّسا»ٕ  ٍاغُ« 4»زض گعٌٗٔ           4        گعٌِٗ         ← 5 سَال  

هسُ است  . س آاًٌتِ  هعٌٖ سطٍز ٍ آٍاظٕ وِ  شتطتاًاى  هٖ ذَ« 116»سال زٍم طفحٔ  زض ازت٘ات  فاضسٖ« ٕحس»  

ارسیابی می شًوذ گزچٍ صًرت  سًال کمی دشًار بٍ  وظز می رسذ اما بسیار ريان ي  سادٌر بخش امال َز دي سًال د***

.سادٌ  طزاحی شذٌ است    

          1        گعٌِٗ         ← 6 سَال  

 تْشتٖ  هطاتع ٍ ذشن ّإ ذَشِ//       ت٘طًٍٖ اتَضٗحاى اظ هسعَزٕ لاًَى ٍ  التفْ٘ن//     فطاًتس فاًَى اظ سال پٌجن الجعاٗط ٍ زٍظذ٘اى  ضٍٕ ظه٘ي 

   ته اشتاٗي جاى اظ

  ً٘اظ تِ  تَض٘ح ًساضز           1         گعٌِٗ         ← 7 سَال  

زضتاضٓ   فطاض اظ هسضسٔ زوتط ظضٗي وَب« 1»وِ  : زض گعٌٗٔ ًازضستٖ گعٌِٗ ّإ زٗگط تِ اٗي تطت٘ة است            4        گعٌِٗ         ← 8 سَال  

ٍ زض اظ ًرست٘ي  وتاب ّاٖٗ است وِ  زضتاضٓتظَف ًگاشتِ شسُ است  ّجَٗطٕ بوشف الوحجَ« 2»است  زض گعٌٗٔ  ظًسگٖ اها هحوس ؼعالٖ

 عطاىشا احَال ٍ پازشاّاى تاضٗد ٍ اٍل٘ا وطاهات اظ هعطفت آفطٗسگاض ٍ هعجعات پ٘اهثطاى ٍ است ّاٖٗ لظِوتاب جَاهع الحىاٗات  عَفٖ « 3»گعٌٗٔ 

.حَ٘اًات ٍ شْطّا زضٗاّا، شگفتْ٘إ تا هطزم هرتلف گطٍّْإ ٍ  

ت ، الغ» *** سًاالت  ایه  بخش ویش بسیار مىطقی ي بذين  ابُام  طزح  شذوذ ي اوتظار می ريد داوش آمًساوی کٍ  در بخش 

اوذ ي يقت  صزف کزدٌ اوذ بٍ  راحتی در ایه  سٍ  قسمت  بیشتزیه امتیاس را  کسب کىىذ  گذاشتٍاوزصی «ي تاریخ ادبیات  امال  

ّإ  گعٌِِٗ ّا اظ سَاالت  زض گطٍ ضزّ گعٌِٗ است .حل اٗي  گًَزاًش آهَظاى  ععٗع تَجِ  زاشتِ تاشٌس وِ              2        گعٌِٗ         ← 9 سَال  

. تِ واض ًطفتِ است  « جٌاس»  ً٘ع« 4»گعٌٗٔ زضضا تِ اٗي  زل٘ل وِ  هجاظ ًساضٗن  حصف هٖ وٌ٘ن  ٍ « 1ٍ3»  
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است  زض اٗي  «هْط ».اْٗام  تٌاسة زض ٍاغٓ پس استعاضُ ّن  تِ واض ضفتِ است تشر٘ض زاضٗن  شضُّ گطفتاضٕ استعاضُ : چَى  زض ، شضُّ تشثِ٘: ّوچَى  

  تِ  هعٌٖ است  اها زض هعٌٖ ؼ٘طلاتل لثَل وِ  ذَضش٘س تاشس تا  ذَضش٘س هظطاع اٍل تٌاسة زاضز  «هْط »ت٘ت

ام  تٌاسة تِ واض ًطفتِ است  . اْٗ« 3»زض گعٌٗٔ       3       گعٌِٗ         ←10 سَال    

« ل٘مازضست ٍ ز» ّن  زاضإ اْٗام  است  هعٌٖ ًرست  آى   «ضاست  »  زض هعٌٖ هجاظٕ تاغ تِ واض ضفتِ است  .« چوي »هجاض:« 1»گعٌٗٔ 

است . «ضاست  ٍ وش٘سُ»ٍ هعٌٖ زٍم  اى ً٘ع است    

است. ٍ چَى  زض ت٘ت تشر٘ض زاضٗن  پس استعاضُ ّن  تِ واض ضفتِ است   تل٘ػ اضافٖ تشثِ٘ «سٌثل ذظ ٍ عٌثط ظلف»تطو٘ة« 2»گعٌٗٔ   

 «ذام تَزى  ٍ پرتِ  تَزى »پاضازوس تِ واض ضفتِ است. زض هظطاع زٍم« ت٘ي ... سَذتِ چَ هي  ٖذاه»زض هظطاع اٍل زض عثاضت 4»گعٌٗٔ 

  اضز . تضاز ز

اْٗام تٌاسة زاضز .هعٌٖ   «ًگاُ»ٍاغٓ « الف» هشَْز است  . زض شواضٓ ...« جام هٌ٘اٖٗ هٖ » آضاٖٗ زض  ٍاج       3        گعٌِٗ         ← 11 سَال  

چَى  تشر٘ض زاضٗن  پس استعاضُ ّن  تِ « ز»تٌاسة ّن  زاضز . زض ت٘ت   «زٗسُ »تا  «ًگاُ وطزى »اها زض هعٌٖ  «ًگِ زاشتي است»پصٗطفتٌٖ اٗي  ٍاغُ  

ى  زم  ع٘ساٖٗ ظًسگٖ ترش است حال آ« وشت زضا تا  زم  ع٘ساٖٗ ذَ ٗاض ها:» تِ واض ضفتِ است « ب»ت٘ت  شواضٓ  زضزوس ّن واض ضفتِ است  . پاضا

 .  

 پاسخ  بٍ َز سٍ  سًال ویاسمىذ دقت  باال ي داوش گستزدٌ   تا  دشًار طزاحی گزدیذٌ است  يوسب*** سًاالت  بخش آرایٍ  

  است  . 

فعل « لطاض زازُ»زض فعل  -2تعس اظ فعل ًوٖ آٗس .« ضا» -1تِ  تطت٘ة عثاضت است  اظ :  اشىاالت  ًگاضشٖ         3         گعٌِٗ         ← 12 سَال  

حشَ زاضز. « اظ لثل پ٘ش ذطٗس وطزى  »-4تِ  واض ضفتِ است .  «اٍ »تِ  جإ ضو٘ط« آى»-3ست .ووىٖ تسٍى  لطٌِٗ حصف شسُ ا  

تِ  واض هٖ ضفت اها  اهطٍظ اٗي  ٍاغُ زاضإ تحَل « ؼ٘ط شفاف، وسض» زض گصشتِ  تِ  هعٌٖ « وث٘ف»ٍاغٓ            1      گعٌِٗ         ← 13 سَال  

تِ واض هٖ ضٍز .« آلَزُ » هعٌاٖٗ شسُ است  ٍ زض هعٌٖ   

   اٗي  سَال تس٘اض سازُ  عطاحٖ شسُ است            4        گعٌِٗ         ← 14 سَال  

  اًسٗشِ ، پ٘طاِٗ ، آٍٗعُ            4        گعٌِٗ         ← 15 سَال  

/  دوستانه / و / پرمهر/ شان / آینه/ ـِ / روانها / ـِ/ تابناک نگاه / ـِ / انسانٍاغُ است : « 12»زاضإ « 2»گعٌٗٔ           2       گعٌِٗ         ←16 سَال  

. بود  

  .چالش بز اوگیش است « 21»سًال شمارِ  ي متًسط بٍ  باال طزاحی شذٌ است.متًسط  تسًاال در بخش دستًر***

   سَال زشَاضٕ ًثَزُ است  .           3        گعٌِٗ         ←17 سَال  

اظ هعشَق فمظ توٌإ ذَز اٍ ٘مٖ عاشك حمزض اٗي است وِ « 1»َال ٍ ت٘ت گعٌٗٔ هفَْم هشتطن  طَضت س           1      گعٌِٗ         ← 18 سَال  

ًساضز .زاشت  ز ٍ تِ  چ٘ع زٗگطٕ چشنضا زاض  
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وِ  پاسد  اٗي  سَال است  تس٘اض تىطاضٕ است ٍ « 4»طَضت سَال تس٘اض پطتىطاض است ٍ حتّٖ ت٘ت  گعٌٗٔ           4        گعٌِٗ         ← 19 سَال  

 تاضّا زض آظهَى ّإ هرتلف تىطاض شسُ است  .

زض اٗي  است  وِ ّط وس زض ضاُ  عشك فٌا  شَز تِ  تما هٖ « 3»هفَْم هشتطن  طَضت  سَال ٍ ت٘ت  گعٌٗٔ          3       گعٌِٗ         ← 20 سَال  

  .  ضسس

ٍ عثاضت  طَضت  سَال زض اٗي  است وِ تٌْا ٗازگاضٕ وِ  اظ اًساى تط جإ « 2»هفَْم هشتطن  ت٘ت گعٌٗٔ            2     گعٌِٗ         ← 21 سَال  

اٗي ًمش هاًس اظ للوت ٗازگاض  //حافظ سري تگَٕ وِ تط طفحِ جْاى َهٖ زاضز: تا اٗي  ت٘ت  وتاب زضسٖ ً٘ع تٌاسة هفْهٖ هاًس سري  اٍست.

.عوط  

ٍالعٖ هٌَط تِ  اٗي  است  وِ  اظ عطف ذساًٍس تِ  اٍ  ترش٘سُ   سعازت وِ زض اٗي  سَال تاو٘س تط اٗي است         3       گعٌِٗ         ← 22 سَال  

اظ سوت  حضطت  زٍست  ًثاشس حم٘مٖ ً٘ست  .   وِ شَز ٍ ّطاحساس ذَشثرتٖ ٍ سعازت  

« 4»است وِ  ت٘ي  طَضت سَال ٍ ت٘ت  گعٌٗٔ  «گَشِ  ًشٌٖ٘»  زض لسوت  هفاّ٘ن  اظ هفاّ٘ن  تس٘اض پطتىطاض         4      گعٌِٗ         ← 23 سَال   

  هشتطن است  .

  ُ است . تىطاض شس« ز» ٍ« الف»زض گعٌٗٔ عشك لاتل شطح  ٍ ت٘اى  ً٘ست  وِ اٗي          2      گعٌِٗ         ← 24 سَال  

عىس اٗي  هفَْم  « 1»ت٘ت گعٌٗٔ  زضزض ت٘ت  طَضت  سَال عاشك تا  اذت٘اض ذَز عشك ضا تط گعٗسُ است  اها          1      گعٌِٗ         ← 25 سَال  

. اٗي هفَْم  زض ت٘ت  ظٗط ً٘ع تىطاض شسُ است  : اذت٘اضٕ ًساضز  زض عشك اظ ذَز عاشك : هسُ است  آ  

س ّط جا وِ ذاعط ذَاُ اٍست وش طزًن  افىٌسُ  زٍست       هٖضشتِ إ تط گ                                  

  زاحی شذٌ است  ي سًالی کٍ  چالش بزاوگیش باشذ دیذٌ  ومی شًد*** سًاالت  بخش قزابت  بسیار معقًل ي مىطقی ط
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  به پدر خود گفت: )عیوسف(:  » ، رأیتهم لی ساجدین... إّنی رأیت أحد عشر کوکبا و الشمس و القمر قال یوسف #بیه:« . ۲۶

١(  ������  �	
��� ��� ��� �
�� 
	 ��	��� ������  گ� 
	 

٢( !�� "#$� 

٣( �#% &��  ��#�  � '�  (�) *)$��  �����  گ� 
	 !�
	����+,� 

����	�  .�	�� /.� �����  /��گ�  /�/ .#  � -���  )۴+,� !�
 

  

   

  هابه قیدهای استفاده شده در صورت سؤال و ترجمهتوجه 
  

 سؤالي اصلي نكته

        »»»»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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  های آنها و ترجمهزمان فعلتوجه به 
  کندترک/رها می: یترک  کندزندگی می: یعیش

 ي اصلي سؤالنكته

  توجه به ترجمه اسم نکره و معرفه
 )فی : در  ی حروف جّر (به ترجمهتوجه 
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 ي اصلي سؤالنكته  رــ: ه »کّل + اسم نکره  « توجه به ترجمه  /   فاعل و مفعولتوجه به ترجمه 
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  :لمفهوم غیر المناسب. عین » خیر ا#شیاء جدیدها« . ۳۱
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  یح:؛ عّین الصح »هیچگاه کار مهمی برای زندگی خود نخواهی کرد  وقتی فقط بر دیگری اعتماد کنی« . ۳۲
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  : » مه عجله؟!، پس چرا این هرسنددر وقت خودشان سر میکارهای مهم ماانجام دادن  ها برایفرصت« . ۳۳
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  به ضمیرها، مخصوصًا ضمایر متصل به اسمتوجه 
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  1گزینه . 51

از ها، تقرب و نزدیکی به اوست و اگـر آفـرینش بـی هـدف باشـد، ناشـی        هدف اصلی خداوند از خلقت انسان
  بودن خداوند از او به دور است. ناآگاهی خواهد بود که این نقص به دلیل حکیم

  

  2گزینه . 52

نفـس   خود یعنی همـان  دشمن درونیدر برابر  رسان ما همان عقل و وجدان است که یاريانسان نفس لوامه 
  اماره خواهد بود.

  

  1گزینه  .53

امـا   به اختیار و انتخاب انسان اشـاره دارد.  4و 1مفهوم اختیار بهره گرفت. گزینه  براي نفی جبرگرایی باید از
  صحیح است. 1ها در گزینه پیامد جبرگرایی تن

  

  4گزینه . 54

آمـده   4گزینـه  آیـه  گرا با نظام حاکم بر جهان اشاره به سنت توفیق الهی دارد کـه در   هماهنگی انسان حق
  است.

 

  3گزینه . 55

هـا   آن را از خود وقتی تواناییاي که صحیح است که مفهوم شرك در ربوبیت از آن برداشت شود. زیرا  گزینه
  ، به مفهوم شرك در ربوبیت است.بدانیم
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  3گزینه  .56

هاي تقویت اخالص در بندگی است. خداوند نیز ادامه مسیر را به بنده خود نشان داده  انجام عمل صالح از راه
  کند. او را هدایت میو 

  

  4گزینه  .57

کننده کار آنان معرفی کرد و از بزرگان یهودي و مسیحیت خواست  پیامبر خود را ادامه دهنده راه انبیا و تمام
  به کتاب آسمانی خود ایمان بیاورند.

  

  1گزینه . 58

و ثمره آن، هموارکردن راه و مسیر حرکت به سوي خداوند  مزد رسالت پیامبر، مودت با اهل بیت ایشان است
  است.

  

  1گزینه  .59

نیاز ایجاد عدالت جهانی توسـط   پیشمندي کامل از وجود اخرین حجت الهی،  شایستگی درك حضور و بهره
  امام زمان(عج) است.

  

  2گزینه . 60

صر غیبت، باید یکی از پیروان آشنا بـه علـوم و دانـش ایشـان، دیگـران را      براي دستیابی به احکام الهی در ع
  آمده است. 2راهنمایی کند. این موضوع در آیه گزینه 

  

  2گزینه . 61

  سفارش شده است. توسط مسلمانان مظلوماندر فرمایشات پیامبر، همیشه دادخواهی و یاري 

http://www.khaandaniha.ir


     97 ریاضیکنکور  معارفپاسخ تشریحی 
 

  
  www.khaandaniha.ir    منبع بالمانع استاستفاده از مطالب با ذکر 

  3گزینه . 62

تشکیل حکومت اسالمی با رهبري که خداوند تعیین کرده است، مانع از سلطه بیگانگان بر اساس قاعده نفی 
  سبیل خواهد شد.

  

  4گزینه . 63

  به آن اشاره شده است. 4پدیده گریزناپذیر و فراروي ما مرگ است که در آیه گزینه 

  

  4گزینه  .64

ها در قیامت خواهد داشت و علت آن صداقت گفتار خداوند است. فرمان عذاب  انسان کردن آیه اشاره به جمع
  نیز براي کافرین خواهد بود.

  

  2گزینه . 65

شدن زمین، برپایی دادگاه عدل الهی و حضور شاهدان است که در مرحله دوم قیامت اتفـاق   سه واقعه نورانی
  خواهد افتاد.

  

  2گزینه . 66

صـحیح   2، گزینـه  کتـاب سـال دوم   9با توجه به درس سخن فرشتگان با کافران و متقین سوال شده است. 
  خواهد بود.

  

  2گزینه  .67

  ، باعث رهایی از شیطان خواهد شد. با عبارت ال اله اال اهللا نفی هرچه غیر از خدا
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  1گزینه . 68

  آغاز تبعیت از شیطان خواهد شد.هاي پاکیزه است. خوردن حرام  دستور قرآن به مردم، خوردن خوراکی

  

  2گزینه  .69

دعوت عملی یا همان رفتاري، بهترین روش دعوت است. وظیفه اول مسلمانان نیز دعوت یکدیگر بـه خیـر و   
  نیکی است.

  

  3گزینه . 70

نشدن در برابر تمایالت نامشروع است و در این صورت خداوند آن تمایالت را در  حفظ عزت نفس کلید تسلیم
  .کردبرابر مومنان حقیر و کوچک خواهد 

  

  1گزینه  .71

  زوج دانستن زن و مرد به معنی برابري است. نتیجه ازدواج نیز آرامش یکدیگر خواهد بود.

  

  3گزینه . 72

شدن والدین و فرزندان  اش سخنی به میان نیامده است. این پاداش الهی، ملحقاز پاد 4و  2و 1هاي  در گزینه
  در بهشت خواهد بود.

  

  1گزینه . 73

هایی را که خداوند بـراي بنـدگانش از زمـین خـارج      نباید زینتهاي ظاهري جایز است.  عیان نمودن زیبایی
  کرده است، تحریم کرد.
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  4گزینه . 74

هـاي اجتمـاعی    کند. این بنیـان بایـد مسـتحکم باشـد تـا از انحـراف       آیه ذکرشده به بنیان خانواده اشاره می
  خواهد شد. رحمتجلوگیري کند. همچنین این بنیان مایه آرامش و 

  

  3گزینه . 75

  صحیح خواهد بود. 3کتاب سال دوم، گزینه  16با توجه به درس 

  موفق باشید  
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  2گزینه . 76

)، ضـمیر  employeesنیاز به یک ضمیر موصولی در وسط جمله داریم که با توجه به وجود فاعل در ابتداي جمله (
 از ضـمیر موصـولی مفعـولی   بـه دلیـل اسـتفاده     4صحیح است. گزینـه   2) خواهد بود. بنابراین گزینه whoفاعلی (

)whom( .نادرست است  

  

  1گزینه . 77

  خواهیم داشت. to، نیاز به فعل ساده همراه با Itبا توجه به فرمول 

It + to be +  صفت + for + مفعول + to + شکل ساده فعل 

  

  4گزینه  .78

  خواهد بود. could + have + PPبا توجه به احتمال انجام کار در گذشته، تنها گزینه صحیح استفاده از ساختار 

  

  2گزینه . 79

باید استفاده  so thatاطمینان یابد عاري از اشتباه است. براي بیان هدف از  به منظور اینکهاو توافق را دوباره خواند 
  کنیم.

  

  3گزینه . 80

  فردا باشد. واقعیتتواند  گفتن غیرممکن دشوار است. زیرا رویاي دیروز، امیدواري امروز و همچنین می

  موضوع. 4    واقعیت. 3      موقعیت. 2      جایزه .1
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  4گزینه  .81

جستجو و گزینه صحیح را  کردن جمله؛ بدون معنی توان )، به سادگی میresearchersبا توجه به کلیدواژه محققان (
  انتخاب کرد. کردن بررسی

  جستجو کردن. 4    گذاشتن احترام.3    دادن توسعه. 2    زدن حدس. 1

  

  3گزینه  .82

  است.قابل توصیه کردن شرایط سالمتی قبل از تصمیم صعود به کوه اورست، براي شما  چک

  پذیر . مسئولیت4    قابل توصیه (مقتضی). 3    قبلی. 2      آگاه. 1

  

  2گزینه . 83

  اصلی فوتبالیست، عدم غلبه بر مصدومیت پا به منظور بازي براي مهم تمیش در ماه آینده است. نگرانی

  . تصور4      روند. 3      . نگرانی2    فقدان .1

  

  3گزینه  .84

 ضروريها هر چیز  پورت آرانساس شهري است که درآمد مردم آن کامال به توریسم وابسته است. به همین دلیل، آن
  دهند. شدن شهر براي توریست انجام می شهر را به منظور جذاب

  . اقتصادي4      ضروري. 3      فوري. 2      دقیق. 1
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  1گزینه . 85

  خورد. . او همیشه در مدرسه به مشکل میتربیت کنداش را بیشتر  کنم جانسون باید بچه من فکر می

  باالبردن. 4    تاکیدکردن. 3    کردن . غلبه2    کردن تربیت. 1

  4گزینه . 86

  پرداخت هر چیزي با کارت اعتباري یا تلفن همراه ممکن است. تقریبااینجا در پاریس مشابه این روزها در همه جا، 

  تقریبا. 4    . به نرمی3      طور موثر . به2      ر مشابهطو . به1

  

  1گزینه . 87

  کند. مطلعمادر از معلم خواست تا او را از پیشرفت فرزندش در مدرسه 

  . دوستانه با4    با دقت به. 3    عالقمند به. 2    مطلع از. 1

  

  Clozeترجمه 

در تمـام شـب    کـه هـایی   هاي بیش از حد گرم، چـراغ  نویسد: اتاق ها می جیمز اندرسون درباره اتالف انرژي در هتل
اند. حق با اوست، اما چرا توسط  هاي یکبار مصرف شده که براي شستشو فرستاده شده ، حولهشوند گذاشته میروشن 
  .ذکر شوندکند،  که زندگی مدرن را مشخص می رهاي دیگ همه اتالفها متوقف شود؟ آیا بهتر نیست  هتل

کنم که درهایشان کامال باز هستند و هواي گرم را در  روي می هایی از بازار را به سمت پایین پیاده مغازه، هنگام صبح
دارم که کامال باز هستند. فرزندان من  برمی قفسه سردکنندهزده را از  . در سوپرمارکت، سبزیجات یخدمند میخیابان 

هاي همراهشان نیز بدون اتصـال   و شارژرهاي تلفنکنند  رها میهاي خود را روشن  رفتن از منزل، رایانه هنگام بیرون
  دهد؟ گوشی در پریز برق است. این همه اتالف چه چیزي را نشان می
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  4گزینه . 88

) داریم. از روي سـاختار تکـرار شـده در جملـه بعـدي نیـز       to be + PP ( نیاز به ضمیر موصولی و ساختار مجهول
)towels that are usedتوان به جواب صحیح پی برد. ) نیز می  

  

  1گزینه  .89

  داریم. to، نیاز به شکل ساده فعل همراه با It + to be + betterبا توجه به ساختار 

  

  1گزینه . 90

  . بلندکردن4    عبورکردن. 3    تولیدکردن. 2    دمیدن. 1

  

  4گزینه . 91

 بـراي غیرانسـان   شود. پس نیاز به صفت فاعلی ) بر روي سبزیجات انجام میcabinetعمل سردکردن توسط قفسه (
  شود. ساخته می verb+ ingتوسط فرمول داریم که 

  

  2گزینه  .92

کنیـد، مفعـول    طور که مشاهده مـی  همان مورد سوال واقع شده است. رهاکردنبه معنی  leave onفعل جداشدنی 
)their computers.بین جزء اول و دوم فعل قرار گرفته است (  
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  1ترجمه متن 

آن مرد غریبه بود، اما براي عکس اجـازه گرفـت و دختـر     آورد که عکاس، عکسش را گرفت. اي را به یاد می او لحظه
سال بعد و بـراي بـار    17ها  سی گرفته نشده بود و زمانی که آنموافقت کرد تا از او عکس بگیرد. از او هرگز قبال عک

  دوم یکدیگر را مالقات کردند، دوباره از او عکسی گرفته نشد.

کردن زندگی پناهندگان  بود و او در حال ضبط 1984آورد. سال  کوري نیز آن لحظه را به یاد می عکاس، استیو مک
کرد و استیو در آن زمان این فکر را که یـک عکـس    درسه مراقبت میافغانی در کمپ پاکستان بود. دختر از چادر م

بعـد از چنـد سـال بـه عنـوان یکـی از تصـاویر         "دختـر افغـان  "با ایـن حـال،    کرد. چیز خاصی نیست، تصدیق می
  شده تبدیل شد. شناخته

خصوص قربانیان  به سرپرست استفاده کرد تا به ما هشدار دهد قربانیان جنگ کوري از سیماي مشتاقانه دختر بی مک
  جوان را نادیده نگیریم.

پـس از   کوري را تشویق کرد تا براي جستجوي ان دختر به پاکسـتان بـرود.   مک 2002نشنال جئوگرافیک در سال 
او پیشـنهاد داد  شناخت و از محل او اطالع داشت.  دادن عکس او در کنار کمپ، مردي را یافت که دختر را می نشان

شربت گوال به نام  ساله 29 هاي تورا بورا در افغانستان بیاورد و پس از سه روز با زنی خود در کوه که دختر را از خانه
  کوري در همان بار اول فهمید که او همان دختر است. بازگشت. مک

  

  1گزینه . 93

  از شربت گوال عکس گرفته شد حدودا چند ساله بود؟اولین باري که 

بنـابراین او در   بوده اسـت. سالگی شربت گوال  29در سن و  2002سال  در ومو دیدار د 1984سال اولین عکس در 
  سال داشته است. 11، 1984سال 

  

  3گزینه  .94

کوري از دختر افغان گرفت چند سال بعد مشهور شد و توجه مردم را جلب  با توجه به پاراگراف دوم عکسی که مک
  کرد.
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  2گزینه . 95

  روز، شربت گوال را دید. 3کوري هنگام برگشت به کمپ افغانستان پس از  مک در پاراگراف سوم بیان شده است که

  

  4گزینه  .96

 18شـربت گـوال پـس از     باشد. ظـاهر  متن باید درباره اتفاق بعدياگر قرار بود پاراگراف بعدي براي متن ذکر شود، 
  بهترین گزینه انتخابی خواهد بود. سال

  

  2ترجمه متن 

خرید. در فرانسه  بلیت اتوبوس را در اتوبوس میهاي انگلستان،  مردم، مقایسه و تضاد را دوست دارند. در بیشتر بخش
را همه این نـوع از مقایسـه   ما  توانید از دکه روزنامه بخرید. کنید. در استرالیا، می ان را از ایستگاه مترو خریداري می

هاي بین مردم جهان، از کنجکاوي مـا   بین فرهنگی با تمرکز بر روي تفاوتهاي ارتباط  کتاب یابیم. کننده می سرگرم
ها نسـبت بـه    کنند، دیدگاه آن ها در جامعه بازي می ها در رفتار اجتماعی، نقشی که آن کنند. این تفاوت استفاده می

  ها و غیره هستند. پول، اهمیت زبان بدن آن

مقـدار فاصـله از    هـا اسـت.   متفاوت جایگاه شخصی، یکی از این مثـال جاکاربردشناسی، یعنی مطالعه استانداردهاي 
ممکن است فردي که  گوییم نه تنها به ارتباط من با او بلکه به فرهنگ من نیز وابسته است. فردي که با او سخن می

نکنـد.  شدن به فرد را نداشته باشد. پس ممکن است احساس راحتی  کنیم مانند ما عادت به نزدیک با او صحبت می
گویند که میانگین فاصله دو فرد در هنگام مکالمه با یکدیگر،  آمار به ما می به همین علت، این موضوع اهمیت دارد.

هاي التین (آمریکاي جنوبی، ایتالیا و غیره) و  در فرهنگ متر است. 5/3و  2/1به عنوان مثال گفتگو با همسایه، بین 
هاي شمال اروپا (سوئد، دانمـارك و غیـره) مـردم     حالی که در فرهنگ همچنین در چین، این فاصله کمتر است، در

  ایستند. معموال در فاصله دورتري می
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  2گزینه . 97

) و در general pointروش ارائه اطالعات چگونه است؟ مشخص اسـت کـه در پـاراگراف اول یـک موضـوع کلـی (      
  ی شده است.) بررسa particular caseهاي بعدي یک موضوع خاص ( پاراگراف

  

  3گزینه . 98

با توجه به متن، مقدار فاصله از افـراد هنگـام مکالمـه بـه فرهنـگ، کشـور و ارتبـاط مـا بسـتگی دارد و ربطـی بـه            
  هاي ما ندارد. همسایه

  

  4گزینه . 99

  شرایط ثابت نخواهد بود.همه مقدار فاصله از افراد هنگام مکالمه تحت 

  

  1گزینه . 100

  ) در سطر اول پاراگراف دوم متن تعریف شده است.proxemicsجاکاربردشناسی (

  

  موفق باشید  
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