
 ( Aدرس: زبان و ادبیات فارسی )مطابق با کد   –  ۱۴۰۱نامۀ تشریحی کنکور سراسری تجربی پاسخ

 )هانیه فخاریان، زینب عرفاتی(  شده توسط: مهران قندی تهیه 

 ۱پاسخ: گزینۀ  -۱

 خواسته شده است.  ب یواژگان به ترت یسوال معن نیکه در ا د یدقت کن

 . گرله ی: مکار و حد یکا

دوم آمده است نادرست است. و    نهیمکار باشد. مکر که در گز تواند ی اسم فاعل است و فقط م د یکه کا د یکن  دقت

 سوال است.   نیپاسخ ا ۱ نهیکه گز  میده  صی تشخ میتوانی واژه م  کی  نیهم قیاز طر

 م؛ یپردازیها مواژه  ه یبق  ی بررس  به

با   نیدرست باشند. بنابر  توانند ی م هانه ی در همه گز دنیکش  یکردن و نقاش  میشدن: به نظر آمدن، ترس  صورت

 .  میرا حذف کن  یانه ی گز نانیبا اطم میتوانی واژه نم نیا

 ۴  نهیحذف گز  <= ستیتناور ن یبرا  یدرست  ی معنا  یاست اما بزرگوار حی جثه صح  ی: فربه و قو تناور

 آمده است.   ی به درست گرید  نه یهم در هر سه گز موضع

 ۲پاسخ: گزینۀ  -۲

 م؛ یکنی م ی ها را معناول همه واژه 

 : گفتار مقالت

 یچارگ یو ب ی : درماندگصالیاست

 : توشه زاد

 دست و پا  ی. ب عرضهی: بچلمن

 یی : تواناهیما

 : اندوه شهیاند 

 

 مورد اشتباه ۲. ستند یصورت سوال ن  یهاکدام از واژه   جیه ی: دادگاه و اضطراب معن۱ نه یگز



 مورد اشتباه ۰دارند.   یها در صورت سوال معن هژ : همه وا۲ نه یگز

 مورد اشتباه  ۲. ستند یصورت سوال ن یهاه از واژ   کدامج یه ی :  وصل شدن و گذرگاه معن۳ نه یگز

 مورد اشتباه  ۱. ستیصورت سوال ن یهااز واژه  کدامجیه  ی:  محل عبور معن ۴ نه یگز

 

 ۲پاسخ: گزینۀ  -۳

 پردازیم: ها میواژه به بررسی 

 تیمار: توجه 

 دغل:  ناراست 

 تام: کامل 

 هزاهز: فتنه و آشوب 

 گسیل کردن: فرستادن. اعزام کردن 

 پایاب: عمق 

 آور بار: هراس دهشت

 گزاف: بیهوده 

 

 ۴پاسخ: گزینۀ  -۴

 نوشته شده است.  یکم شدن و به شکل نادرست  ی نقصان به معن

نوشته   یکه در صورت سوال آمده کامال درست است. مستغرق به شکل نادرست  گانهیب یبه معنا بی: غر۲ نه یگز

 .  ستین حیهم صح نهیگز ن یشده است و ا

 اند. نوشته شده ی : بحبوحه و سالنه سالنه به شکل نادرست۳ نه یگز

کم    ینوشته شده است نقصان به معن  ی است. بحبوبه به شکل درست حیکامال صح   گانهیب ی به معن ی: اجنب۴ نه یگز

نوشته   ی و غرق شده باز هم به شکل کامال درست فته ی ش  یشدن کامال درست نوشته شده است. مستغرق به معن 



  نیپاسخ ا ۴ نهیگز نینوشته شده است بنابر حیآرامش و قرار به شکل کامال صح یبه معن  نهیشده است و طمان

 سوال است.

 ۲پاسخ: گزینۀ  -۵

  یمعن  نیارزش که در صورت سوال هم هم ی. قدر به معناشودی صورت نوشته م ن یبه ا ی اله یبه معنا  تیالوه

 سوال است.   نیدو پاسخ ا نه یگز نیصورت نوشته شود. بنابر نیبه ا د یمدنظر است با

 اند.نوشته شده  یح یصح یو آغشته با امال   ینگزار  ضجه،

 ۳پاسخ: گزینۀ   -۶

 شود.  : انبان به معنی خیک به این صورت نوشته می ۱گزینه 

 : وزر و وبال مترادف هم هستند و به این شکل باید نوشته شود.  ۲گزینه 

: فراق به معنی دوری است و در این بافت هم به معنی دوری است و درست نوشته شده است. بنابرین  ۳گزینه 

 ند. اهمه واژگان این گزینه به درستی نوشته شده 

 شود. : حلیت به معنی زیور و زینت به این شکل نوشته می ۴گزینه 

 

 ۱گزینۀ سخ: پا -۷

به کوه پناه برد، از میانۀ کوه  معنی بیت: آگاه باش که لب شیرین دل را از دستت نستاند، زیرا که آن کسی که 

 )کمر( سقوط کرد و جان باخت

 آمیزی حستعلیل و با حسن ۴و  ۳و   ۲های نفی گزینه 

 : ۱اثبات گزینۀ  

 شیرین ارمنی(  –ایهام: شیرین )گوارا و دلپذیر  

 ستاندنِ لب )فعل انسانی برای غیرانسان(استعاره: دل 

 مجاز: کوه )بیستون( 

 جناس: هان / کان  



 ۴پاسخ: گزینۀ  -۸

 تجار: استعارۀ مصرحه از عاشقان

 متاع بوسه / نقد جان / بازار عشق: تشبیه اضافی 

 ( میل و هوس ۲  تجارت و دادوستد ( ۱سودا: 

 ۱پاسخ: گزینۀ  -۹

 ۵ <لب شیرین ]است[ / دلم فرهاد ]است[ ( زلف هندوصفت / زلف لیلی ]است[ / عقل مجنون ]است[ /  ۱

 ۴ <ها / زلف چو چوگان ( گوی کواکب / چوگان چرخ / گوی دل ۲

 ۲  <گون شود  ( زعفرانِ چهره / چهره الله ۳

 ۳  <]تو[ چو گل / ]تو[ چو الله  ( ]من[ چو بلبل / ۴

 

 ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۰

 نشدن شروط اسلوب معادله، اسلوب ندارند. دلیل رعایت: ابیات الف و ب به ۳و  ۲نفی گزینۀ  

 : ۴اثبات گزینۀ  

 د( »آن آفتاب« و »این آیینه« استعارۀ مصرحه 

 ج( اسلوب معادله 

 ب( »بر« و »زر« جناس اختالفی 

 دارد »بو« ایهام الف( 

 

 ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۱

 بار قید: نخستین 

 های بسیار اصیل ایرانی مفعول: قصه 



 های بسیار اصیل ایرانی قید صفت: قصه 

 صفت نسبی: ایرانی )ایران + ی(  

 

 ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۲

 )آغشت + ـه(   الف( مفعولی: آغشته

 + ـَنده(   فاعلی: زنده )زی ب( 

 مطلق: ژنده   ج(

 شمارشی: نخستین  د(

 

 ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۳

 الیه( جز باد به دستش نیست )مضاف ( یعنی از وصل تو به ۱

 الیه( ( صد هزار گردن جان زیر طوق غبغبش است )مضاف ۲

 الیه( ( من ایستاده تا جان کنم فدایش )مضاف ۳

 ( رخ تو در نظر من چنین خوش آن را آراست )مفعول( ۴

 

 ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۴

 الیه مضاف م: 

 ای: نهاد بهره

 بس: مسند 

 فریب: متمم  

 



 ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۵

نگهبان شما )مر شما را  گوی رزم، رزم شما، باور شما )شما را باور(، های اضافی: عزم شما، آفرین ( ترکیب ۱

 نگهبان( 

 نگهبان شما بوَد )مرکب( ( فلک... است )ساده( + ملک... است )ساده( + چو باور شما به یزدان بوَد، او ۲

   - گوی / صفت نسبی: ( صفت فاعلی: آفرین ۳

 نکته: »یزدان« و »شگفتی« صفت نسبی نیستند. »یزدان« واژۀ ساده است. »شگفتی« اسم مصدر است. 

گوی  ( ملک )نهاد(، آفرین ۲  ( فلک )نهاد(، در شگفتی )مسند(، است۱های ابیات: ( جمله ۴

 ( او )نهاد(، نگهبان شما )مسند(، باشد ۴ هاد( به یزدان )مسند(، باشد باور شما )ن( ۳  )مسند(، است

 

 ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶

 : ناتوانی در درک حضور یار۴مفهوم صورت سوال و گزینۀ  

 

 ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷

 سببِ معشوق(  نیازی عاشق به طبیعت )به : بی ۲مفهوم بیت و گزینۀ 

 

 ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸

 خویی با دشمنان و ناموافقاننرم مفهوم موردنظر سوال: 

 

 ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹

 مفهوم موردنظر سوال: اتحاد و اتفاق موجب نیرومندی و چیرگی است 

 »اصل« است، نه اتحاد. دهندۀ دور افتادن از  : نشان۲نفی  گزینۀ 



 

 ۲گزینۀ  پاسخ:  -۲۰

 دریافتن به قدر تالش و کوشش الف:

 ب: نفی کوشش شخصی )در حد حرص(  

 اعتنایی به جهانج: بی 

 کشیدن به امید ثمرِ اتفاقیرنج د: 

رنج خود سخن  نکته: نفی تناسب این مورد و مورد »الف« بر همین واژۀ »ناگاهی« است. شاعر از دریافتن دست

 فته، بلکه امر را به شانس و اقبال نسبت داده. نگ 

 هـ: دریافتن به قدر تالش و کوشش 

 

 ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۱

 مفهوم موردنظر سوال: خوداتکایی

 

 ۳پاسخ: گزینۀ   -۲۲

 / دست یاری به سوی دیگران دراز کردن مفهوم موردنظر سوال: نیکوکاری در حق دیگران 

 

 ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۳

 : جهان گذراست.۱-۳های گزینه مفهوم 

 

 ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۴

 خودی عاشق استمفهوم موردنظر سوال: تجلی معشوق موجب بی 



چنان که با آشکارشدن نور الهی، کوه به  رساند. همرمزگشایی: با آشکارشدن نور شمع، پروانه خود را به آن می

 آید. جنبش درمی 

 

 ۳پاسخ: گزینۀ   -۲۵

 ادعا توقع و بی دستی، بخشش و یاریِ  بی مفهوم متن: گشاده 

 ها : بخل و خست در یاری به انسان ۳مفهوم گزینۀ  

 

 

 

  



 

 دفترچه سازمان سنجش   A-211بر اساس دفترچه  

 3:  26سوال  

 ( 4و    2الغیب: غیب )رد گزینه  

هم به صورت ترکیب اضافی ترجمه شده )غیب آسمان ها و زمین( که چنین چیزی    1در گزینه  

 ( 1نداریم. )رد گزینه  

 4:  27سوال  

 ( 3و    1ینسون: فراموش می کنند )رد گزینه  

 ( 2اضافی است )رد گزینه   2»اگر« در گزینه 

 البته کلمه »قلوبهم« در هیچ گزینه ای کامال صحیح ترجمه نشده است. 

 2:  28سوال  

 ( 1سیذوقون: خواهند چشید )رد گزینه  

 ( 4و   3سخن سخنران )رد گزینه  –کالم الخطیب: کالم سخنور  

 3:  29سوال  

 ( 2و    1کل شيء: هر چیزی )رد گزینه 

 ( 4العالم الحقیقي الذي: دانشمند واقعی که ... )الذي صفت است و خبر نیست( )رد گزینه  

 اضافی است )رد سایر گزینه ها(  4و    2و   1»اما« و »هرگز« در گزینه های 

 2:  30سوال  

 ( 4در مکان اشتباهی ترجمه شده )رد گزینه  4»فقط« در گزینه  

لتزامی ترجمه شدن »تالش کنند« و »از شکست  اضافی است. دلیلی برای ا 1»هرگز« در گزینه  

 ( 1نترسند« نیز وجود ندارد. )رد گزینه  

 ( 3ماضی ترجمه شده و صحیح نیست )رد گزینه   3»به موفقیت دست یافته« در گزینه  

 1:  31سوال  

 ( 4و    3لإلنسان: برای انسان )رد گزینه 

 ( 2مزین کند )رد گزینه   –یُزی ِّن: زینت دهد  

 



 

 ( 4و    2دون أن ینطق بکلمة واحدة: بدون اینکه کلمه ای بگوید )رد گزینه 

 4:  32سوال  

 قد کنَت السبیل الوحید لنجاحي: بی شک تنها راه موفقیت من بوده ای )رد سایر گزینه ها( 

 4:  33سوال  

 ( 2و   1مألَ: پر کند )رد گزینه  

 ( 3و    2هزاران و حتی صدها )رد گزینه باآلالف و حتی بالمئات: با  

 ( 3اضافی است )رد گزینه  3»تا« در گزینه 

 1:  34سوال  

 : راستگویی آن است که زبان دروغ نگوید، و دوستی آن است که دل دروغ نگوید! 2صحیح گزینه  

 : فقط کودکان وقتی با خطر مواجه می شوند به والدین خود پناه می برند! 3صحیح گزینه  

 : نزدیک بود از دیدن این منظره های )چشم اندازهای( زیبا شعر بگوید! 4گزینه  صحیح 

 3:  35سوال  

 ( 4و    2نمی بینیم: ال نشاهد )رد گزینه  

 ( 4و   1شرایط دشوارش: ظروفه القاسیة )رد گزینه  

 ( 2و    1این ادیب: هذا االدیب )رد گزینه 

 2:  36سوال  

 بود. در بار دوم فقط به تعداد کیسه ها اشاره شده  

 1:  37سوال  

 در متن هیچ اشاره ای به مقصد صاحب االغ نشده بود. 

 1:  38سوال  

 ( 2مطابق متن االغ خودش نتوانست از آب خارج شود و صاحبش او را خارج کرد )رد گزینه  

 ( 3تعداد کیسه ها در بار اول و دوم تفاوتی با هم نداشت )رد گزینه  

خورشید به برکه رسید نه ظهر. همچنین در بار اول هم به قرینه  االغ در بار دوم کمی قبل از غروب 

 (4شدت حرارت خورشید، صبح نبوده است )رد گزینه  



 

 3:  39سوال  

 : در مورد گزینه باال مطمئن نیستم و به نظر می رسد بهترین گزینه باشد با توضیحات زیر

نظر و رأی صحیح عاجز   درباره این مفهوم بحث می کند که انسان جاهل و کسی که از 1گزینه 

 است، زندگی اش را ضایع می کند و این با متن تناسب دارد.

هم در مورد نگریستن هوشمندانه و عبرتمند به امور صحبت می کند که با قسمتی از متن در    4گزینه 

 همین خصوص متناسب است.

ری می تواند با  هم درمورد هالکت مردم به دلیل نپرسیدن صحبت می کند و اینکه پرسشگ  2گزینه 

 قوه عقل مرتبط باشد و باعث شود ظاهر اشیا را نپذیریم که در متن اشاره شده. 

در مورد غنیمت شمردن فرصت است که در متن به این موضوع اصال اشاره نشده   3اما گزینه 

را نیز مرتبط دانست ولی   3است. البته به دلیل صحبت در مورد ضد عقل یعنی جهل می توان گزینه  

 ئله غنیمت شمردن فرصت اصال در متن مورد اشاره نبوده است. مس

 2:  40سوال  

 این فعل از باب »تفعل« است و ماضی آن »تَعَقََّل« می باشد. 

 4:  41سوال  

 فعل ماض اشتباه است. این فعل امر است. 

 4:  42سوال  

 ماضی این فعل »واجه« بر وزن »فاعل« می باشد. 

 3:  43سوال  

عوَن« و »الَمزارعِّ« می باشد.   کلمات »الُمزاَرعوَن« و »الُمزارعِّ« اشتباه است و صحیح آن »الُمزارِّ

 2:  44سوال  

 ( 1َعشاء به معنای طعامی است که در وعده شام می خوریم )رد گزینه 

 ( 3البحیرة از همه جهات توسط خشکی احاطه شده است )رد گزینه  

 ( 4)رد گزینه   نه کسی که به سرزمینش برمی گردد  »عادي« به معنای دشمن است 

 4:  45سوال  

 تطابق دارد.   4گزینه   که به نظر می رسد   عبارت مفهوم قناعت، بی نیازی برتر را بیان می کند 



 

هم به همین مفهوم اشاره دارد و اندکی باعث تردید می شود. در نهایت احساس می شود   1البته گزینه  

 نظر قطعی نیست. مناسبتر است ولی   4گزینه 

 4:  46سوال  

 کلمات زیر در گزینه ها اسم مکان هستند. 

 : مأخذ 1گزینه 

 : مصادر 2گزینه 

 : المقابر 3گزینه 

 1:  47سوال  

تنها گزینه ای که در آن کلمه ای به صورت نکره آمده و سپس همان کلمه همراه با »أل« تکرار شده،  

 السی ارات«  – است. »سی ارات  1گزینه 

 1:  48سوال  

 حالت صحیح عدد »ثماني و أربعون« می باشد. 

 3:  49سوال  

نیاز به حداقل دو  با توجه به معنای »من« شرط که »هرکس« می باشد و اینکه بعد از ادوات شرط 

 پاسخ صحیح می باشد.  3جمله داریم، تنها گزینه 

 با »کسی که« ترجمه می شوند )»من« موصول(   2و    1گزینه 

 هم بعد از »من« دو جمله نداریم و موصول می باشد.   4گزینه 

 2:  50سوال  

 این سوال نیز گزینه ای را می خواهد که »تساعد« در آن جمله وصفیه باشد. 

 صله موصول است و همچنین قبل آن نکره ای نیست. : 1گزینه 

 : »تساعد« خبر است.3گزینه 

 »تساعد« خبر »کانت« می باشد. : 4گزینه 
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 تجربی 

 آبادیمسلم بهمن  فرهنگ و معارف اسالمی 



 

   زاده آرمین احمدیان  زبان انگلیسی  تجربی 
 هادی سعیدیو 

 )درس سه دهم( 3گزینه  76سوال 

 اش بگیرد، ولی در نهایت تصمیم گرفت که خودش میز را درست کند. رفت که یک میز برای خانوادهترجمه تست: جان می

 (reflexive pronouns) ضمایر انعکاسی   این تست از مبحث ضمایر انعکاسی طرح شده است و تست نسبتا آسانی هم است. 

شوند که فاعل و مفعول جمله یکی باشند که در  ختم می شوند و زمانی استفاده می  -selves یا -self ضمایری هستند که به

این صورت جانشین مفعول میشوند. برای مثال در جمله “من به خودم باور دارم.” کلمه “خودم” یک ضمیر انعکاسی است. در 

می   ”reflexive pronouns“ به معنی “منعکس شدن” میباشد و به همین خاطر این ضمایر را ”reflexive“ انگلیسی کلمه

 .گویند چون به فاعل جمله اشاره دارند

 جدول ضمایر انعکاسی

 ضمیر انعکاسی  معنی فارسی 

 myself خودم

 yourself خودت 

 himself (خودش )مذکر

 herself (خودش )مونث

انسانخودش )غیر  ) itself 

 ourselves خودمان 

 yourselves خودتان 

 themselves خودشان 

 )درس دو دوازدهم( 4گزینه  77سوال 

 ترجمه تست: بسیاری از عموزاده های دور ما، که چندین سال ما ندیده بودیمشان، به عروسی خواهرم آمدند. 

.  کنیممی   استفاده  اسم   درباره  اضافی  اطالعات  دادن  برای   موصولی  ضمایر  از  این تست از مبحث ضمایر موصولی طرح شده است. ما

  جمله   این  در.  کنیم می   صحبت  چیز  کدام  یا  شخص  کدام  درباره  داریم  ما  کندمی  مشخص  و  آیدمی   اسم  از  بعد  موصولی  وارهجمله

  . کنیم استفاده that و whose و  which و who(whom) موصولی ضمایر از توانیممی  ما هاواره

  وسط   در  دار   wh  کلمات  از  یکی  ها،گزینه  بین  در  چنانچه  کنید،  نگاه  هاگزینه  به  ابتدا  :موصولی  ضمایر  به  مربوط  تست های  حل  قلق

 از   قبل  اسم  برای   هم   توضیحاتی  و  بود  "که  را"  یا  "که"  خالی   جای   معنی  ، ( باشدمی  خبری   جمله  همیشه،  نه  ولی  اکثرأ)   داشت   وجود  جمله

 داد. خواهد   لو را مربوطه نکته خالی، جای   از بعد و قبل. باشدمی موصولی ضمایر به گرامر مربوط بود، شده اضافه جمله به خالی جای 



 

   زاده آرمین احمدیان  زبان انگلیسی  تجربی 
 هادی سعیدیو 

 (دهم چهار)درس  3گزینه  78سوال 

مخارج دانشگاهم  سال بعد، مجبور خواهم بود که شغلی را بدست بیاورم)پیدا کنم( تا تمام پولی را که از بانک برای  ترجمه تست:  

 . قرض گرفتم پس بدهم 

این افعال مفاهیمی مثل توانایی، احتمال، اجازه، الزام و  طرح شده است.    modalsاین تست از مبحث افعال کمکی ناقص یا  

سوم شخص نمی گیرند و برای همه فاعل ها به صورت یکسان استفاده می   s ترجیح را به فعل اصلی اضافه می کند. این افعال

 .شود

  have to کاربرد

  استفاده کرد. برای فاعل  has to و have to توان از دو فعلنیز می  آینده یا حال در زمان اجبار توجه کنید که برای بیان

 .استفاده می کنیم have to از   (I, You, We, They) ی ها

 جمالت کتاب درسی وجود دارد برای مثال: مباحث افعال کمکی ناقص نیامده ولی در مستقیما در  have toبا وجود اینکه  

Name three things people have to change in their lifestyle.( کتاب یازدهم 79ص  ) 

We have to take care of elderly people.( کتاب دوازدهم 17ص  ) 

We have to speak louder, because my grandmother is hard of hearing.( زدهمکتاب دوا 21ص   ) 

این تست به اطالعات پایه دانش آموزان برمیگردد که در پایه نهم با حال استمراری آشنا شده ) 1گزینه  79سوال 

 (اند

 ترجمه تست: 

 کنی؟ الف: به چی داری نگاه می

 ب: تو! تو دقیقا شبیه پدرت هستی

( ثانیا با توجه به قانون  4جای خالی بیاید.)رد گزینه این تست به دانش کلی شما بستگی دارد. اوال باید ساختار جمله سوالی در 

( و همچنین چون بافت تست در زمان حال در جریان است و حالت استمراری  3توالی زمان ها باید زمان حال باشد.)رد گزینه  

 دارد باید از زمان حال استمراری استفاده کند. 

 

 ( 93دوازدهم صفحه  سه)درس  4گزینه  80سوال 

 . پلوتون  و  نپتون   اورانوس،  زحل،  مشتری،  مریخ،  زمین،   زهره،  عطارد،  از  عبارتند  خورشید  از  فاصله  ترتیب  به  سیاراتترجمه تست:  

 ☺نمرین کتاب دوازدهم بود! 93این تست دقیقا و بدون تغییر جمله صفحه 

 ترجمه گزینه ها:

 ( ترتیب4  ( مقیاس، اندازه 3  ( آدرس 2  ( جهت 1

 



 

   زاده آرمین احمدیان  زبان انگلیسی  تجربی 
 هادی سعیدیو 

 (دوازدهمیک )درس   1گزینه  81سوال 

 بارید و در صبح حیاط یک بهشت سفیدرنگ شده بود.   سنگینیترجمه تست: در طول شب برف  

 ترجمه گزینه ها:

 ( سنگین، به شدت1

 ( روان 2

 ( با قدرت، به شدت3

 ( مستقیما4

 (دو یازدهم)درس    4گزینه  82سوال 

 تاخیرهای  با  هوایی خطوط  اعتصاب دلیل به که  باشند داشته توجه باید بروند آینده  هفته دارند قصد که  مسافرانیترجمه تست: 

 . شوند می مواجه طوالنی

 ترجمه گزینه ها:

 ( گرفتن 1

 ( پرداختن2

 ( قرار دادن 3

 یعنی توجه کردن  take note( برداشتن، در اینجا 4

 (دو دوازدهم)درس   2گزینه  83سوال 

  او   درونی  زندگی  از  زیادی   چیز  کس  هیچ  هنوز  اما  است،  داده  انجام  زیادی   های   مصاحبه  و  است  مشهور  او   ترجمه تست: اگرچه

 . داندنمی

 ترجمه گزینه ها:

 ( اجتماعی1

 ( درونی2

 ( معادل، مشابه، همتراز3

 ( ضروری، اساسی4

 (سه دوازدهم)درس  3گزینه  84سوال 

 موهایش   دارد  دوست  پیرمرد  ،بدهد  کنندمی  فکر  چه  استایلش  مورد  در  جوان نسل  که  این  به  اهمیتی  ترجمه تست: بدون اینکه

 .برسد  نظر به براق تا کند چرب را

 ترجمه گزینه ها:

 ( پیشرفته 4  ( درخشان، براق3  مند، مایل( عالقه2  ( تنبل 1



 

   زاده آرمین احمدیان  زبان انگلیسی  تجربی 
 هادی سعیدیو 

 (دو یازدهم)درس   4گزینه  85سوال 

 . کند جلوگیری  جمهور رئیس  اقامت محل هتل سمت به  جمعیت حرکت از  کرد تالش پلیسترجمه تست: 

 ترجمه گزینه ها:

 ایجاد کردن  ( وقفه1

 ( پرهیز کردن2

 تضاد داشتن ( 3

 جلوگیری کردن ( 4

 (دو دوازدهم)درس    1گزینه  86سوال 

 داران مغازه  برای   مدیریت  آموزش  برای را    ای   برنامه   شرکت  اصلی،  آموزشی  کمک  عنوان  به  ها  فیلم  این  از  استفاده   ترجمه تست: با

 .کرد آغاز کوچک

 ترجمه گزینه ها:

 ( رصدخانه 4   ( سنت 3   ( توانایی2  ( کمک1

 (سه دوازدهم)درس   1گزینه  87سوال 

  دانستیم،می   کودکستان  دوران  از  را  آن  ما  دو فکر بهتر از یک فکر است)یک دست صدا ندارد(.دانند که  ترجمه تست: همه می

  نیز   بهتر  گیری تصمیم  به  بلکه  نیستند،  اجتماعی  قبول  قابل  رفتارهای   فقط  گروهی  کار  و   همکاری   که  آموختند  ما  به  که  جایی

 . کنندمی کمک

 ترجمه گزینه ها:

 ( یک دست صدا ندارد1

 ( به عمل کار برآید به سخندانی نیست. 2

 نمک( آشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی 3

 ( کبوتر با کبوتر، باز با باز  4

 : ترجمه کلوز
کنیم، در وضعیت جریان هستیم. این فعالیت  وقتی ما خیلی به یک فعالیت عالقمند هستیم طوری که گذر زمان را فراموش می

تفریح خود    سواری یا بازی کردن باشد. افرادی که این جریان را در کار یاتواند ساختن یک کار هنری، نواختن پیانو، موجمی 

کنند معمواًل شادتر هستند. انجام  را وارد زندگی روزانه خود می   معنویتکنند احتمااًل شادتر هستند. بعالوه، افرادی که  تجربه می 

باشد. برخی افراد این کار را با  دادن کارهای معنوی روشی برای شناختن و تالش برای درک کردن شگفتی و زیبایی هستی می 

های  کنند. برخی دیگر مسافت دهند. برخی افراد تمرین یوگا یا مراقبه می ای مذهبی یا راز و نیاز کردن انجام می هرفتن به مکان 

 زنند. طوالنی را در طبیعت قدم می 

 

 



 

   زاده آرمین احمدیان  زبان انگلیسی  تجربی 
 هادی سعیدیو 

  2( گزینه 88پاسخ سؤال 

باشد.  می   2ای که بهترین معنی را دارد گزینه  با توجه به مفهوم جمله که قصد بیان چند مثال در تأیید جمله قبلی را دارد گزینه

کند و نیاز به  جمله را ناقص می   4معنای نادرستی دارد. گزینه    1باشد گزینه  می   The activityبا توجه به اینکه فاعل جمله  

 ادامه جمله وجود دارد. 

  3( گزینه 89پاسخ سؤال 

 ها العمل( راهنما و دستور4  ( تفریحات 3  ( تخفیف2  ( درآمد1

 4( گزینه 90پاسخ سؤال 

   ( اهدا کردن 2    ( دسترسی پیدا کردن1

 ( شناسایی کردن، شناختن  4     ( انگیزه دادن 3

  1( گزینه 91پاسخ سؤال 

ها را در داخل جای خالی جایگذاری کنید تا گزینه درست را با توجه زینهتک گتر این سؤال گرامر بهتر است تک برای حل راحت

نیز جمله را از نظر معنایی    4باشد و معنای کاملی ندارد. گزینه  جمله ناقص می   2به معنی جمله بیابید. در صورت انتخاب گزینه  

باشد زیرا مرجع ضمیر موصولی  نادرست می   whomبعد از ضمیر موصولی    theyکند و همچنین استفاده از ضمیر فاعلی  ناقص می 

 به جمله قبل اشاره دارد.  thisکلمه  1باید از داخل جمله حذف شود. دقت کنید در گزینه 

  4( گزینه 92پاسخ سؤال 

 شود.  استفاده می   forبه معنای قدم زدن و راه رفتن دقت شود. در این ساختار از حرف اضافه    go for a walkبه ساختار حفظی  

 

 

 

 

 

 

 



 

   زاده آرمین احمدیان  زبان انگلیسی  تجربی 
 هادی سعیدیو 

 : 1ترجمه متن 

توانیم تمامی این فاکتورها را کنترل کنیم، فاکتورهای زیادی وجود  گذارند. اگرچه نمیفاکتورهای زیادی روی یادگیری ما اثر می

  2۰شود. در حقیقت  خوریم تأمین می ها را کنترل کنیم. برای مثال، سوخت مغز از کالری غذاهایی که می توانیم آندارند که می 

کنند، تحقیقات  شود. اگرچه تمامی کالری بدست آمده به یادگیری کمک نمییم توسط مغز مصرف میای که ما خوردرصد کالری 

 دهند که برخی از غذاها ممکن است بطور خاص برای تمرکز و حافظه خوب باشند.  نشان می 

روی یادگیری ما درصد مغز از آب تشکیل شده است. چنانچه آب کافی ننوشیم،    ۷۰نوشیدن آب کافی نیز مهم است. بیش از  

دهد مغز با افزایش زیاد و نشان می  لیوان نوشیدنی غیرشیرین نیاز داریم. بعالوه، تحقیقات  ۸تا    ۶گذارد ما هر روز به  تأثیر می 

 کنند. های شیرین گازدار نیز به مغز کمک نمیدهد، بنابراین نوشیدنی ناگهانی قند عملکرد خوبی نشان نمی

دهید، جریان شود. زمانی که بدن خود را حرکت می د داشته باشید که از طریق خون به مغز حمل میاهمیت اکسیژن را نیز به یا

سواری به رسیدن اکسیژن به مغز  کند. راه رفتن، دویدن یا دوچرخهیابد و مغز شما اکسیژن بیشتری دریافت می خون افزایش می 

برخیلی کمک می تنفس عمیق. عالوه  و  مانند حرکات کششی  است.    کنند  مهم  یادگیری  برای  نیز  استراحت  ورزش کردن، 

کند. بعالوه زمانی که خواب هستیم مغز کارهایی را که در طول روز  برد و به تمرکز کمک میکافی روحیه ما را باال می  استراحت

 کند. ایم تمرین می انجام داده

  3( گزینه 93پاسخ سؤال 

 کند؟ می متن عمدتاً پیرامون چه چیزی بحث 

 کند. ( مغز چطور کار می 2     ( سوخت برای مغز1

 آموزان خوب  های اصلی دانش ( عادت4  توانیم بکنیم ( برای یادگیری بهتر چه کار می 3

  2( گزینه 94پاسخ سؤال 

 همه موارد زیر درست هستند به جز اینکه ................... 

 گذارد. ی ( آب مثالی از چیزی است که روی یادگیری اثر م1

 شود.نوشیم توسط مغز مصرف می ( بیش از نیمی از آبی که می 2

3 )1
۵

 شود.گیریم توسط مغز مصرف می انرژی که از غذا خوردن می 

 تأثیر مثبتی روی یادگیری نداشته باشند.  خاص ( برخی از غذاها ممکن است بطور4

  1( گزینه 95پاسخ سؤال 

 های شیرین گازدار ................ . نوشیدن نوشیدنی در متن بیان شده است که 

 تواند گاهی به مغز کمک کند. ( می 2  تواند باعث افزایش شدید و ناگهانی قند شود.( می 1

 دهد.( جریان خون را افزایش می 4   ( به طور خاص برای کودکان مضر است. 3



 

   زاده آرمین احمدیان  زبان انگلیسی  تجربی 
 هادی سعیدیو 

  2( گزینه 96پاسخ سؤال 

 گر ما مشکل توجه کردن دقیق به چیزی داریم، باید به احتمال زیاد ............ شود که ادریافت می  3از پاراگراف 

   کنیم ( استراحت2    ( قدم بزنیم 1

 ( روحیه خود را بهتر کنیم  4   ( نفس عمیق بکشیم 3

 : 2ترجمه متن 

ی حرف زدن دیگر که او چهار سال بل« تلفن را اختراع کرد. ولی اکثراً در مورد یک وسیله  دانند »الکساندر گراهاماکثر مردم می 

از کلمات یونانی برای   Photophoneنامید.    Photophoneدانند. اولین وسیله را  ، اختراع کرد چیزی نمی1۸۸۰بعد، در سال  

 « و »صدا« گرفته شده است. نور»

Photophone   توانست در واقع مکالمات کرد. با این اختراع، بل می کند استفاده می از یک پرتو نور خورشید که در هوا حرکت می

افراد را به جای الکتریسیته با یک پرتو نور منتقل کند. برای این کار، او در نزدیکی یک آیینه نازک که نور خورشید را منعکس  

شد. نور مرتعش به یک شد، و آینه مرتعش باعث ارتعاش نور می اعث ارتعاش آینه میزد. ارتعاشات صدایش بکرد حرف میمی 

ای قرار داشت قرار گرفته بود. این سلول الگو نور را به  ای که در فاصلهکرد که در یک وسیله می  برخوردسلول حساس به ارتعاش  

 کردند.  به صدا تبدیل می ها را مجدداًها این سیگنال داد. گوشی های الکتریکی تغییر می سیگنال 

را بهترین اختراع  Photophoneاش در مورد صحبت کردن با استفاده از پرتو نور مهم خواهد بود. او اغلب بِل اعتقاد داشت ایده

متکی بود، بل حتی کمی دلسرد نشد. او مطمئن    –نور خوشید    –به منبع انرژی ناپایداری    Photophoneنامید. اگرچه  خود می

های اخیر رویاهای بِل را به واقعیت تبدیل کرد. در ه مردم روزی با استفاده از پرتوهای نور صحبت خواهند کرد. پیشرفت بود ک

کند. کمی بعدتر، دانشمندان یک فیبر نوری یک دانشمند لیزر را ساخت. لیزر یک پرتو نور بسیار متراکم را تولید می   19۶۰سال  

 کند.  های طوالنی حمل می ای است. این فیبر جدید پرتوهای نور را به مسافت یک رشته شیشه جدید را تولید کردند. فیبر نوری 

  3( گزینه 97پاسخ سؤال 

 کند؟ عمدتاً پیرامون چه موضوعی بحث می  1پاراگراف 

 کرد( گراهام بِل چه کسی بود و چه کار می 2   بِل چه اختراعاتی داشت ( گراهام1

3 )Photophone  گراهام بِل چطور به ایده 4 کردچطور صدا را منتقل می )Photophone دست پیدا کرد 

  2( گزینه 98پاسخ سؤال 

 شود؟در مورد تلفن چه چیزی برداشت می  1 از پاراگراف

   سال استفاده کردند  4( مردم از آن فقط به مدت 1

 کرد( از الکتریسیته برای انتقال صدا استفاده می 2

 اختراع شد.   Photophone( بعد از 3

 کرد. ( صدای افراد را از طریق هوا حمل و منتقل می 4



 

   زاده آرمین احمدیان  زبان انگلیسی  تجربی 
 هادی سعیدیو 

  2( گزینه 99پاسخ سؤال 

 این بود که ....................  Photophone، یک مشکل  2 براساس پاراگراف

 ( منبع انرژی آن پایدار نبود2   توانست از دیوار رد شود( پرتو نور نمی 1

 کرد ( از پرتوهای لیزر استفاده نمی 4    ی به آن امیدوار بود( بِل خیل3

   3( گزینه 100پاسخ سؤال 

 یک از موارد زیر در متن بیان نشده است؟کدام

   Photophone( نقش آینه در Photophone  2 کلی( مبدأ و منشأ  1

 ن آرزوی بِل شدند ( چه اختراعی باعث به تحقق پیوست4 شد استفاده می  Photophone( لیزر چطور در 3

 

 


