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         تطف٥غ:تاال تطزٖ  

لاش :   -3 اٖ ظضز ٚ تٛض تاضس٥وٝ ضً٘ اٚ ٔاسثى وط٘س:  -2زٞا : ظ٤طو٣  -1ٚاغٜ ٞا٢ ٘ازضست ػثاضتٙس اظ : 

٤ٗظ  ١وٛٞ ،  ساظ٘س فّع ا٤ ضاخ ،ٗ اسة وٝ اظ چٛب٤لاچ، تطجستٍى جّٛ ظ   

سا٘س. تضا  « چغع: لٛضتاغٝ» واف٣ تٛز زا٘ص آٔٛظ ٔؼ٣ٙ ٚاغ٠   

  َاالت  لغات  تسیار سادُ ارزیاتی هی شَد سشوارشی است    ِک« 2»لس سَاج*** 

  ضٕا٘ت،تؼٟس، پ٥ٕاٖ،ضٕاٖ:  -3حا٤ُ :ٔا٘غ ٚ ز٤ٛاض  -2ٔستغ٣ٙ:ت٣ ٥٘اظ  -1ز٤ٍط  ٘ازضست٣ ٌع٤ٙٝ ٞا٢

  تٝ واض ضفتٝ است« ػعّت» تٝ ضاحت٣ لاتُ تطر٥ص است  چٖٛ  زض وٙاض ٚاغ٠ « تشِّ»ٚاغ٠ 

  سترار شذُ اّیچ کذام جذیذ هحسَب ًوی شَد ٍ در آزهَى ّای قثل تارّا تک در ایي  قسوت کار رفتِتِ لط ّای غ***

    . ضس ٘ات٥ٙا ظ٘س٣ٌ پا٤اٖ زض وٝ ٤ٛ٘ا٣٘ استٞٛٔط ضاػط 

زاستاٖ زٚضٟط ٚ آضظٚٞا٢ تعضي:چاضِع ز٤ىٙع // ضستاذ٥ع ٚ آ٘اواض٥٘ٙا: تِٛست٢ٛ // اتّٝ ٚ ذا١٘ أٛات : 

     سى٣فزاستا٤ٛ

س٥ط٠  -4س٥طت ضسَٛ اهلل :ػثاس ظض٤اب ذ٣٤ٛ   -3 اسطاض اِتٛح٥س: ٔحٕس تٗ  ٔٙٛض  -1  ٞا ٝ٘ازضست٣ ز٤ٍط ٌع٤ٙ

  ضسَٛ اهلل : لاض٣ اتطلٛ

هَزاًی توام  شذ کِ  ٍقت  زیادی را  صرف آدر حقیقت  تِ  ضرر داًش تَد ٍ  سادُ حذ  َاالت  ایي  تخش تیش ازس*** 

  دُ تَدًذ .کاری ّای کتاب در قسوت  هرتَط تِ  درآهذّا ٍ تاریخ ادتیات  ًوَ ریسُ

تٟٙا  زٚ تطث٥ٝ « 2»چٟاض تطث٥ٝ  تٝ واض ضفتٝ است  . أا زض ت٥ت  ٌع١ٙ٤ « 2»زض ١ٕٞ ٌع٤ٙٝ ٞا تٝ  استتثٙا٢ ت٥ت ٌع١ٙ٤ 

 چَىطٜ ا٢ ٌّٟطخ : وس٣ وٝ  چ -2 زاضز ذٛضثٛ ٚ سف٥س، ِط٥ف، ٤اسٕٗ   چَى تس٣٘ وٝ ٣: وسط سٕٗ ت -1 وٝ  ػثاضتٙس اظ : تٝ واض ضفتٝ  است 

  سًٙ  زاضز . هاًٌذزض ا٤ٗ  لسٕت  اظ تطث٥ٟات  زضٖٚ  ٚاغٜ ا٢ ٔحسٛب ٣ٔ ضٛز.ٔا٘ٙس سٍٙسَ : وس٣ وٝ  ز٣ِ   تطث٥ٟات  تٝ واض ضفتٝ ٌُ زاضز .

تطا٢ پاسد ٣٤ٌٛ تٝ  ا٤ٗ  سٛاالت  واف٣ است  آضا٤ٝ ٞا٣٤ وٝ  زض ٌع٤ٙٝ ٞا آٔسٜ است  أا زض ت٥ت  

تٟتط٤ٗ  ضٚش تطا٢ پاسد ٣٤ٌٛ تٝ ا٤ٗ ت٥پ اظ تست ٞا « ٝضزّ ٌع٤ٙ»لغ ٕٞاٖ  ضٚش زض ٚاصٛضت  سٛاَ تٝ واض ٘طفتٝ است وطف ٌطزز 

چٖٛ  آضا١٤  ٥٘ع حصف ٣ٔ ٌطز٘س « 3ٚ4» ٞا٢ٝ تٝ واض ٘طفتٝ است . ٌع٤ٙ« تطر٥ص» صح٥ح  ٥٘ست  چٖٛ  زض ت٥ت  « 1»است  . ٌع١ٙ٤ 

تطث٥ٝ : ٛاَ ٣ٔ ٤ات٥ٓ : ضا  زض صٛضت  س« 2»ذٛاٞس تٛز . حاَ آضا٤ٝ ٞا٢ ٌع١ٙ٤ « 2»ٛز ٥٘ست  . پس ٌع١ٙ٤ پاسد  جاستؼاضٜ  زض ت٥ت  ٔٛ

ت ٤ه  ضىُ تّفظ٣ زاضتٝ  ، تٝ ٞط حاَ. ٌطچٝ  تٟتط اسذالصٝ -٤2ه  تاض  -1تٝ واض ضفتٝ است  :« تاض٢»ا٤ٟاْ  زض ٚاغ٠  // فِوٕٙس ظ

     .٤ٟاْ ٣ٔ ٥٤ٌٛٓا٥٘ع  تاضس ٚ صاحة زٚ ٔؼ٣ٙ تاضس وٝ  ٞط زٚ پص٤طفت٣ٙ تاضس  أا تٛسؼا تٝ  ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ  ٔٛاضز
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  : ٌع٤ٙٝ ٞا  تطط٤ح 

 ٔطثٛع زضذت ٔثُ تٛ«تطث٥ٝ  ».است «س٥اٜ  ٤اض ظِف» . ا٤ٗ  ٚاغٜ  استؼاضٜ اظ تٝ واض ضفتٝ است « س٥اٜ ٔطه» زض ٚاغ٠ « ٜ» ٕاض٠ضزض   «استؼاضٜ » 

تٝ واض ضفتٝ است « ض٥ط٤ٗ» زض ٚاغ٠ « ا٤ٟاْ» ٚ پا تٝ  سًٙ آٔسٖ// « اِف»زض ت٥ت « وٙا٤ٝ // »ِ –ٛتاٜ وزض ٔصٛت  « ج»زض ت٥ت « ٚاج آضا٣٤// » ٞست٣

  است . وٝ  تس٥اض تىطاض٢ ٚ ت٣ ٥٘اظ اظ تٛض٥ح

ّذ قاتل قثَل ذتصحیح اگر داًش آهَزی تِ  دٍ  سَال ّن  پاسخ   ًیازهٌذ دقت ٍ داًش تاالست.یي  قسوت ا*** سَاالت  

  .است 

 

ٞطٌاٜ  تؼس اظ فؼُ ت٥ا٤س ٚ ٤ا  تؼس اظ « ضا»٘مص ٕ٘ا٢ ٔفؼ٣ِٛ «.ضا» واضتطز ٘ازضست -2« سا٣ٍِ  زض سٗ  ضا٘عزٜ» حطٛ زض ػثاضت  -1تطط٤ح  ٌع٤ٙٝ ٞا : 

واضتطز ٘ازضست  حطف   -٥4چ  ضطٚضت٣ ٘ساضز . ٞزض ا٤ٗ  جّٕٝ « ٤م٥ٙا »واضتطز  -3ضست است ؼَٛ تٝ  واض ٘طفتٝ تاضس اظ ٘ظط ٍ٘اضض٣ ٘ازٌطٜٚ  ٔف

  «استؼساز٢ وٝ  زض ٔٛس٥م٣ زاضت» ←« ٔٛس٥م٣ زاضتاز٢ وٝ تٝ  ساستؼ» زض ػثاضت « تٝ»اضاف١ 

ٔٙظٛض  ضاػط ا٤ٗ است وٝ  ٔٗ « 2»تط زٚض٢ ت٥ٗ  زٚ  چ٥ع زالِت  ٣ٔ وٙس . زض ت٥ت ٌع١ٙ٤ « ٚاٚ ٔثا٤ٙت ٤ا استثؼاز»

حثت٣ ٘ساضْ . تا اُٞ ض٤ا  زٚست٣ ٚ ٔصا  

  

حسالُ ٔا تٝ  سٝ  ٚاغٜ  ٥٘اظٔٙس٤ٓ أا اِعأا « ٚاتست١ ٚاتستٝ» اٚطّثاٖ ٚ زا٘ص آٔٛظاٖ ػع٤ع تٝ  ذٛت٣ ٣ٔ زا٘ٙس وٝ تطا٢ زتطط٤ح ٌع٤ٙٝ ٞا٢ ز٤ٍط : 

تٝ واض ٘طفتٝ است  .واف٣ است  تٝ  ا٤ٗ  ٘ىتٝ  زلت  و٥ٙٓ  وٝ  اٌط سٝ  ٚاغٜ  زاضتٝ تاض٥ٓ  ٚ ٚاغ٠ « ٚاتست١ ٚاتستٝ» اغٜ  زاضت٥ٓ حتٕا  ٞطجا وٝ  سٝ  ٚ

وتاب طا٢ ت وٛتاٜ  ت  وٙٙس . ا٤ٗ  تٛض٥حتٝ واض ٘طفتٝ است  ٍٔط ا٤ٗ وٝ  و١ّٕ زْٚ  ٚ سْٛ  تط ضً٘  زالِ« ستٝتٚاتست١ ٚا» زْٚ  صفت  ت٥ا٣٘ تاضس 

« 3»زض ٌع١ٙ٤  ٚت٣ ذاض  « 2»ٌع١ٙ٤ زضضز . پاسد ٌٛ ذٛاٞس تٛز ٌطچٝ  وٝ  ظطافت ٞا٢ ز٤ٍط٢ ٞٓ  زض ا٤ٗ ٥ٔاٖ  ٚجٛز زا  ٞا٢ زت٥طستاٖ  ٚ وٙىٛض 

ٔسٜ ا٘س ٚ وّٕٝ ا٢ وٝ  تؼس اظ ا٤ٗ  صفات  آٔسٜ است  ٚاتست١ ٞستٝ  ذٛاٞس تٛز ٘ٝ  ٚاتست١  ا٤ٗ  آفت  ت٥ا٣٘ ٞستٙس وٝ  پس اظ ٞستٝ صجٟا٘س٤سٜ 

تٝ واض ٘طفتٝ « ٚاتست١ ٚاتستٝ» ٞٓ  زض ٌطٜٚ  ٘رست  « 4»چٖٛ  صفت  واضش تٛص٥ف  است  ٚ ٔؼٕٛال  ٥٘اظ تٝ  تٛص٥ف ٘ساضز . زض ٌع١ٙ٤  ،صفات 

 است  .

 

ّٕٝ ٞا  سٝ جع٣٤ تا  ٔفؼَٛ ج. زض ٌع٤ٙٝ ٞا٢ ز٤ٍط  تٝ  واض ضفتٝ است   ) پٟٙاٖ(ٚ ٔسٙس )ذٛزضا(   ج١ّٕ چٟاض جع٣٤ تا  ٔفؼَٛ« 1»تٟٙا زض ٌع١ٙ٤ 

   ٞستٙس .

  

 تطط٤ح ٌع٤ٙٝ ٞا : 

ٚاغٜ 8. تٛز/  آٌاٜ/  ٘ط٥ة ٚ پطفطاظ/  ِ-/  ضاٜ/ ِ-/  ذططات/ اظ -اِف  

ٚاغٜ 7. پطزاذتٙس/  جٛ ٚ جست/  تٝ/ ٞٓ/  ِ-/  زٚضازٚش/  آ٘اٖ-ب  

ٚاغٜ 6. وطز ٣ٔ/  ػصثا٣٘/ ضا/  پ٥طٔطز/  صساٞا سطٚ/  ا٤ٗ-ج  

  ٚاغٜ 7.تٛز/  حٛاس ت٣/  ٚ/  پط٤طاٖ/  ضٚظ٢/  چٙس/  اٚ -ز
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  .چالش تر اًگیس است « 22»سَال شوارۀ  طراحی شذُ است. هتَسط تدر تخش دستَر سَاال***

ت٥ت   تىطاض ٘طسٜ است  .« 2» . ا٤ٗ ٔفْٟٛ  تٟٙا زض ت٥ت  ٌع١ٙ٤ ستا« ٘اپا٤ساض٢ ز٥٘ا» ٔفْٟٛ  ت٥ت  صٛضت  سٛاَ 

      . زض ٔصٔت ٚاتست٣ٍ تٝ  ز٥٘است« 2»ٌع١ٙ٤ 

  تط زضٕٗ ٞطاس٣ تى٥ٝ زاضز .« 4»ت٥ت ٌع١ٙ٤ . ػثاضت  صٛضت  سٛاَ تط ا٤ثاض ٚ اظ ذٛزٌصضت٣ٍ تاو٥س ٣ٔ وٙس 

ػاضك تسٖٚ  ٔؼطٛق حس ٚ حا٣ِ ٘ساضز ٚ حٛصّٝ  ٌفت  ٚ  ا٤ٗ است وٝ« اِف ٚ ز» ٔفْٟٛ ٔطتطن  ت٥ت ٞا٢ 

  .ض٥ٙسش تا وس ٥٘ست  

٤ط ٌع٤ٙٝ ٞا زض . ات٥ات  سا٣ٕ٘ ضٛز ػاضك تٛز ٚ صثٛض ٞٓ  تٛز٤ٗ  ٘ىتٝ  تاو٥س زاضز وٝ  ا طت« 1»ت٥ت  ٌع١ٙ٤ 

  ٔسح  ٚ ستا٤ص صثط آٔسٜ است .

آٔسٜ است  ٤از ٔؼطٛق ٚ آضظ٢ٚ ٚصاَ تطا٢ ػاضك ح٥ات  « 2»صٛضت  سٛاَ زض ٌع١ٙ٤   ٝ٘عز٤ه تط٤ٗ  ٔفْٟٛ  ت

  .   ترص است

است وٝ  ػاضك حم٥م٣ ضاظزاض است ٚ ٥ٞچ  ا٤ٗ زض « 4»ت٥ت ٌع١ٙ٤  اتٔفْٟٛ  ٔطتطن  ت٥ت  صٛضت  سٛاَ 

  «٣ ضٛزس ظتا٘ص الَ ٔسُّ ِساُ٘ٝ : ٞط وس ذسا ضا  تطٙأٗ  ػطف اهلل  وَ» صسا٣٤ اظ اٚ ض٥ٙسٜ  ٣ٕ٘ ضٛز.

تا  ت٥ت  صٛضت  سٛاَ زض ا٤ٗ است وٝ  ػاضك تا٤س زض تطاتط ػطك تس٥ّٓ ٚ «  3»ٔفْٟٛ ٔطتطن  ت٥ت  ٌع١ٙ٤ 

  ٔط٥غ تاضس ٚ سطوط٣ ٕ٘ٙا٤س . 

ٔماْ ٚ ٔٙعِت  ٔؼطٛق تس٥اض فطاتط اظ استطاػت ٚ تٛا٘ا٣٤ ٔاست ٚ ٔا ضا ٔفْٟٛ  ت٥ت  ٘رست  ا٤ٗ است وٝ 

س حاَ ػاضك زضز وط٥سٜ ضا زضن تٟٙا وسا٣٘ وٝ  زضز وط٥سٜ تاضٙ أا ات٥ات  سا٤ط ٌع٤ٙٝ ٞا تط ا٤ٗ  ٘ىتٝ  تاو٥س زاض٘ستٝ  ٚصاَ اٚ  ٘رٛاٞس تٛز  ٢ا٥ٔس

  ٕ٘ا٤ٙس٣ٔ 

زض ا٤ٗ ٔفْٟٛ  ٔطتطن  ٞستٙس وٝ  آٖ چٝ وٝ  تاػث ظ٤ثا٣٤ ػاضك ٣ٔ « 4»ت٥ت  صٛضت  سٛاَ ٚ ت٥ت  ٌع١ٙ٤ 

ٚ اٚ ا٤ٗ  ظذٓ  ٠ اٚ ذٛزٕ٘ا٣٤ ٣ٔ وٙسػاضك ظذٓ ٞا٣٤ است  وٝ  تط پ٥ىط اظ ذٛزٌصضت٣ٍ زض ضاٜ  ٔؼطٛق است . ظ٤ٛض ٚ ظ٤ٙت ٌطزز جا٘فطا٣٘ ٚ 

٤از آٚض ا٤ٗ ت٥ت  اظ ازت٥ات فاضس٣ ساَ چٟاضْ است  وٝ : . تّم٣ ٣ٔ وٙس  تٞا ضا  ٔساَ ضجاػ  

   «/ تا  ظذٓ  ٘طاٖ  سطفطاظ٢ ٍ٘طفت وس چٖٛ تٛ طط٤ك پاوثاظ٢ ٍ٘طفت /                                                        

استفادُ  شذُ است  ٍ ّویي ًکتِ  سثة  ٍ حافظاز شعرای سثک  عراقی ًظیر سعذی  وَها ع*** سَاالت  تخش قراتت  

  سَالی کِ  چالش تراًگیس تاشذ دیذُ  ًوی شَد .فس گیر ًثاشذ شذُ است کِ سطح  سَاالت  قراتت چٌذاى  دشَار ٍ ً

 آرزومند موفقیت تان هستم

 

 



 

  

 

  ) علوم تجربی( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 8 هـعـمـج – 1397ازمون سراسری سال 

 1  97 تـجـربیور کنـکــ

  »محمدي  مجتبي« 
 

 

  ۷۹کلید و پاسخ تشریحی سؤا�ت عربی کنکور 

 علوم تجربيگروه آزمايشي 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  ید؛اای کسانی که ایمان آورده : » ُکتب علیکم الصیاُم کما ُکتب علی اّلذین من قبلکم لعّلکم تّتقونذین آمنوا؛ یا أی$ها ال!« . ۲۶
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  فعل مجهولترجمه توجه به 
  مجهول : ُکِتبَ ماضی 

  

 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  



 

  

 

  ) علوم تجربی( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 8 هـعـمـج – 1397ازمون سراسری سال 

 2  97 تـجـربیور کنـکــ

  »محمدي  مجتبي« 

  
  : »الض!رورات ُتلجئ اQنسان دائمًا إلی تحم$ل اMعمال الص!عبة حت!ی یوّفر معاش أهله! « . ۲۷
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  : » ما نملک!علی ما �نملک، بل هی أن ندرک قیمة  إن! السعادة لیست الحصول« . ۲۸
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  : » یحتاج شبابنا إلی نماذج مثالی!ة غی العلم و العمل حت!ی ُیهدوا إلی الصراط المستقیم و یبتعدوا عن الّضZلة!« . ۲۹
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 ي اصلي سؤالنكته
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  4گزینه . 51

تواند زنـدگی خـود را سـامان دهـد و بـراي       ها می کردن به موجودات روي زمین و وابستگی آن انسان با نگاه
  ریزي کند. هاي خود برنامه رسیدن به هدف

  

  1گزینه . 52

منـدي از چیـزي کـه     این آیه به منزلت انسان نسبت به سایر مخلوقات اشاره دارد. چون خداوند توانایی بهره
  براي انسان آفریده را به او عطا کرده است.

  

  1گزینه  .53

  خورد. این آیه به حکیمانه و هدفمندبودن جهان هستی اشاره دارد که با دریافت بازتاب اعمال انسان رقم می

  

  1گزینه . 54

مالکیـت  اینکه بین خداوند و بنده حجابی نیست داللت بر نزدیکی دارد (فانی قریب). کلمه عبـادي نیـز بـه    
  خداوند اشاره دارد.

 

  4گزینه . 55

چه دارد از خداوند است و این داللت بر رابطـه   داند که هر آن باغبان با مشاهده رابطه بین خود و خداوند، می
  مشهود است. 4موضوع زراعت نیز در آیه گزینه طولی میان تدبیر خود و خداوند است. 

  

  3گزینه  .56

باعث شرك عبادي در بعد اجتماعی خواهد شد. آیه گزینه نیـز بـه شـرك    فعالیت در جهت حکومت طاغوت 
  عبادي اشاره دارد.
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  2گزینه  .57

  باشد. صحیح می 2ها، گزینه  سنت امالء بر زندگی گناهکاران حاکم است و با توجه به معنی آیه

  

  2گزینه . 58

خواستن انسان بـا   هم اشاره به روزي 2 کند. آیه گزینه اختیار انسان با توجه به قضا و قدر الهی معنا پیدا می
  توجه به اراده الهی دارد.

  

  3گزینه  .59

ناپـذیري   اشـاره بـر تحریـف    3تواند آن را تا ابد جاودانه نماید. گزینه  نشدن قرآن شرطی است که می تحریف
  قرآن دارد.

  

  1گزینه . 60

بستگی به درجه ایمان و عمل انسـان   کند که استعداد و لیاقت انسان این موضوع به هدایت معنوي اشاره می
  دارد.

  

  2گزینه . 61

آمـده   2یروانش، تبري و بیزاري از مشرکان بوده است کـه در آیـه گزینـه    علت الگوبودن حضرت ابراهیم و پ
  است.

  

  4گزینه . 62

  به درستی بیان شده است. 4پیامبر در میان امتش گواه بر آنان است که در آیه گزینه 

http://www.khaandaniha.ir
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  4گزینه . 63

  فرمایند: من در تهایت شیفتگی، مکارم و فضائل اخالقی پیامبر را از ایشان آموختم. حضرت علی (ع) می

  

  2گزینه  .64

سال سوم به این موضوع اشاره کرده است که تجدید بناي تشیع توسط امام سجاد (ع) انجام شـد و   8درس 
  جریان بزرگ سیاسی و فکري در جامعه را فعال کرد.

  

  3گزینه . 65

  سال سوم. 5درس  حدیث جابر به حضرت مهدي (عج) اشاره دارد.

  

  2گزینه . 66

هـاي پاسـخگویی بـه     بینـی راه  یکی از این دالیل پیش کند. سال سوم به دالیل ختم نبوت اشاره می 2درس 
  نیازهاي زمانه است.

  

  3گزینه  .67

  سازد. اثر می خشم خواص را بیعدالت براي طبقات محروم بیش از پیش نیاز است. رضایت عمومی مردم، 

  

  3گزینه . 68

سال سوم به قبض روح و گرفتن جان اشاره دارد. سپس گفتگوي بین فرشـتگان و ظالمـان را بیـان     7درس 
  کرده است.
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  2گزینه  .69

این آیه درباره مرحله دوم قیامت و قضاوت بر معیار حق است. در این مرحله بر کفایـت خـدا در حسابرسـی    
  است.تاکید شده 

  

  1گزینه . 70

  هاست. بزرگترین نمعت براي اولیا خدا، دیدار و لقا الهی است. شدن آن علت جاودانگی بهشتیان، پاك

  

  4گزینه  .71

امده  4نگاه به نامحرم، تیري زهرآلود از جانب شیطان است. پاداش ترك عمل به پاس حرمت الهی در گزینه 
  است.

  

  1گزینه . 72

  گري او است. دو علت ستایشگري خداوند از جانب متقین، صداقت خداوند و هدایت

  

  1گزینه . 73

  مرحله اول توبه، پشیمانی از گذشته است و صرفا ادعاي آن قابل پذیرش نخواهد بود.

  

  3گزینه . 74

  کند. میحفظ عفاف و پاکدامنی در سنین کم، راه رسیدن به بهشت را برا خود و فرزندان هموار 

  

  4گزینه . 75
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  1گزینه . 76

بـه معنـی تـاکنون،     so farرد خواهند شد. اما با توجه بـه قیـد    3و  2با توجه به زمان جمله که حال است، گزینه 
  حال کامل پاسخ صحیح است. هم رد خواهد شد. 4توانیم از زمان آینده نیز استفاده کنیم. پس گزینه  نمی

  

  1گزینه . 77

  ) هستیم.PPشده مجهول ( شود. پس در حالت وجه وصفی کوتاه اختراع می کند بلکه ، اختراع نمینقاشی

  

  3گزینه  .78

  استفاده کرد. thatبا توجه به ساختار زیر، باید از 

Such + a/an + گروه اسمی + that + جمله کامل 

  

  4گزینه . 79

  قرارگیري صفات قبل از اسم از راست به چپ به صورت زیر است:ترتیب 

  کیفیت   + اندازه   +  رنگ    +   جنس     +    اسم 

beautiful   large     brown    wooden     table 

  

  2گزینه . 80

ریافـت  موردنیـاز خـود را د   مـواد مغـذي  کنم احساس سالمتی کنی، مگر اینکه مطمئن شوي بدن تو همه  فکر نمی
  کند. می

  راهنماها. 4    خصوصیات .3      اد مغذيمو. 2      فواید .1
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  3گزینه  .81

  بود، اما ... عاديخواست نشان دهد، خیلی  کردن احساساتی که نمی او در پنهان

  عاقالنه. 4      به طور عادي  .3    به طور جدي. 2    با دقت. 1

  

  2گزینه  .82

  .زنیم تخمین میراهی براي دانستن تعداد افراد متاثر از طوفان وجود ندارد. اما ما آن را در حدود چندهزار 

  کردن . آماده4      دادن آگاهی. 3    زدن تخمین. 2    ماندن زنده. 1

  

  3گزینه . 83

  مساله مهم در زندگی موفقیت نیست. بلکه تالش و کوشش است. ...

  . فشار4      تالش و کوشش. 3      . اتحاد2    ماموریت .1

  

  4گزینه  .84

  خواهد کرد. منعام، دکتر حداقل چند هفته من را از خوردن شکر  اطمینان دارم به علت بیماري

  کردن . منع4      گرفتن نادیده. 3      ردکردن. 2    کردن رفع. 1

  

  1گزینه . 85

  است. ثابتجیمی از زمان تصادف رانندگی، همواره داراي درد 

  انسانی. 4      مستقیم. 3      . عادي2      مستمرثابت، . 1
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  1گزینه . 86

رسد. علت ایـن   عدد می 206ها به  شوند. هرچند در سن بلوغ تعداد آن استخوان در بدنشان متولد می 30ها با  انسان
  تا یک استخوان را بسازند. شوند متصل میها به هم  اتفاق این است که تعدادي از آن

  شدن شامل. 4    شدن . موجب3      کردن حمل. 2      شدن . متصل1

  

  4گزینه . 87

  به سمت خوشبختی برداشته اي. بزرگیاي که بفهمی خوشبختی حق توست، قدم  لحظه

  . بزرگ4    سنگین. 3      عصبی. 2      کوش سخت. 1

  

  Clozeترجمه 

هنگامی که در یـک   هاي اولیه زندگی در یک کشور جدید اگاه نیستند. از سختی درستی  بهآموزان  تعدادي از دانش
ها صرف کنید یا اینکه میراث طبیعی یا هنري را مشاهده  نباید وقت خود را در کافهکنید،  می کشور خارجی زندگی 

اگـر ایـن کـار را انجـام      باید به آن زبان صـحبت کنیـد.   براي انجام آننمایید. شما مجبورید دوستانی پیدا کنید. و 
ترین کارها مانند پست نامه، انتقال بانکی، جواز کار، پرداخت قبض و غیره خودتان  براي انجام ساده حتیدهید،  نمی

ترین  خودتان را با سادهخصوص زمانی که مجبورید  به تواند آزاردهنده باشد میاین گاهی  کنید. را نیازمند دیگران می
  اید. ، چون هنوز زبان را یاد نگرفتهدابراز نماییاصطالحات 

  4گزینه . 88

 . به درستی4      . قبال3      طور خالصه . به2      طور فعال . به1

  

  3گزینه  .89

  براي تکمیل جمله مناسب است. 3استفاده شده است و تنها معنی گزینه  toبراي بیان هدف از 
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  2گزینه . 90

نیـز از حـروف ربـط بـین دو      4و  1شود. گزینه  رد می 3باید از صفت مطلق استفاده شود، پس گزینه  veryپس از 
  پاسخ صحیح است. 2جمله هستند که این جمالت کامل وجود ندارند. بنابراین گزینه 

  

  2گزینه . 91

پس نیاز بـه صـفت   ) در ابتداي جمله، Itهمچنین با توجه به وجود فاعل (شود.  انجام می فردبر روي آزاردادن عمل 
  صفت مفعولی است که اشتباه است. 3گزینه  شود. ساخته می verb+ ingتوسط فرمول فاعلی داریم که 

  

  4گزینه  .92

  . ابرازکردن4    . تولیدکردن3      کردن . پیروي2      داشتن . نگه1

  

  1ترجمه متن 

 شنویم مهم است. داریم فکر کنیم که فهمیدن هرآنچه میهنگامی که در حال یادگیري زبان خارجی هستیم، تمایل 
دهید و احتماال نیاز یا تمایلی بـه انجـام    % گوش نمی100دهید، احتماال  زبان خود گوش می اما زمانی که به فرد هم

  این کار ندارید.

ته باشـید هـر آنچـه را    است که انتظـار نداشـ   این  زبان هاي انگلیسی بنابراین یک قانون الزم براي بهبود فهم گوینده
 هاي انگلیسـی  هاي سریال دي وي من و همسرم هر دو از توکیوي ژاپن هستیم. هنگامی که ما دي گویند بفهمید. می

% مکالمـات را از  20کنیم. اگر زیرنویس نداشته باشیم، گـاهی   کنیم، آن را با زیرنویس تماشا می تلویزیون را نگاه می
  کردن داستان را داریم. نیز هنوز به اندازه کافی فهم دنبالاما با این وجود  دهیم. دست می

مکالمـه در رسـتوران،   ؛ "موضوع اصـلی "با  کردن موضوع اصلی باید همچنین هدف شما باشد. فهم کافی براي دنبال
  کند. ارایه رسمی یا یک تماس تلفنی براي من معنی و مفهوم پیدا می
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در یـک مراسـم فرهنگـی     کننـد.  مفهومی فراتر از یک دورهمی پیدا مـی هاي علمی یا غیرفنی، مکالمات  در مواجهه
در بیشتر اوقات، چیزي که گفته می شود شاید کامال  گیرند تا اینکه اطالعاتی رد و بدل شود. بیشتر روابط شکل می

ویـم،  ر کردن، اغلب به تنهایی یک فرجام است. وقتی که براي شـام بـا دوسـتانمان بیـرون مـی      صحبت ربط باشد. بی
بردن از معاشرت  آوري اطالعات مفید هدف اصلی نیست، اما واقعا براي تعامل با افراد همراه ماست و براي لذت جمع
  خواهد بود.ها  با آن

  

  3گزینه . 93

شده در همان پاراگراف یا عبارت  ارجاع نویسنده به تجربه صحبت به زبان مادري، براي پشتیبانی از نکته اصلی گفته
  است. قبلی بوده

  

  2گزینه  .94

تواند داسـتان را بفهمـد و از آن    کند، می ؛ هنگامی که یک نفر فیلمی به زبان خارجی نگاه می2با توجه به پاراگراف 
  گویند متوجه نشود. هاي فیلم می لذت ببرد. حتی اگر هرچیزي را که شخصیت

  

  4گزینه . 95

  است.از مثال استفاده کرده  4و  2هاي  در پاراگرافنویسنده 

  

  1گزینه  .96

کردن افراد  پاراگراف اول متن این است که این پاراگراف بیشتر نگران نقش زبان در جمع 3از  4وجه تمایز پاراگراف 
  باشد. دورهم می
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  2ترجمه متن 

زدایـی، آلـودگی آب، تغییـرات آب و     زایی، بیابـان  مسائل محیط زیست مرتبط با انسان جدید نیستند. مشکل جنگل
هوایی و انقراض گونه در طول تاریخ زمین وجود داشته است. هرچند با علم و تکنولـوژي پیشـرفته امـروزي، مـردم     

اثرات آن بیشتر روي هم جمـع خواهـد    نجام دهند.تر ا را سریع آنهاي بزرگتري به طبیعت بزنند و  توانند آسیب می
اند که از منابع طبیعی بهره بگیرنـد   ها بیشتر از همیشه ترغیب شده شد. از طرف دیگر، به علت رشد جمعیت؛ انسان

هاي زیسـت   دانند که هر کاري که انجام دهند بدون نتیجه ها می تا نیاز افزایش جمعیت را فراهم نمایند. هرچند آن
اما بیشتر از همه اثر تغییرات زیست محیطی بشر دیگر محدود به محله و منطقه نخواهد بود و کـل   نیست.محیطی 

  دهد. سیاره را حت تاثیر قرار می

سازي و استخراج منابع  در طول صدها سال صنعتی علت تخریب زیست محیطی کامال ریشه در فرهنگ انسانی دارد.
به علت هوش، علـم، قـدرت و    کنند که ما بهترین گونه بر روي زمین هستیم. ها با این فرض عمل می طبیعی، انسان

در  شـود.  ایم. که قطعا در درزامدت منجر به نابودي خودمان مـی  گرایی، احترام خود به طبیعت را از دست داده ماده
گرایی تحت کنترل هستند، مردمی براي استفاده بیشتر و غیربهینه از منابع طبیعی به  استانداردهاي ماده جهانی که
  اند تا زمانی که ثروت شخصی به اندازه نهایی از موفقیت در چشم جامعه بدل شود. وجود آمده

  

  1گزینه . 97

توجه به متن، گزینـه صـحیح انقـراض     شود؟ با هاي بیشتر محیط زیست توسط انسان نمی کدامیک منجر به تخریب
  حیوانات و گیاهان است.

  

  4گزینه . 98

  گردد. ضمیر آن در پاراگراف اول به تخریب طبیعت برمی

  

  4گزینه . 99

  جهانی اتفاق نخواهد افتاد.تخریب کمتري نسبت به ریت کنند، تخریب محیطی گرایی را مدی ها ماده اگر انسان
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  1گزینه . 100

  کند. گرایانه حکمرانی می طور کلی با استانداردهاي ماده امروز بهجامعه انسانی 

  

  موفق باشید  
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