
ه نام خداب  

96رشته ریاضیادبیات عمومیتشریحیپاسخ  

)3گزینه (_1  

(لغات دوم) /عذاب کردن :قهر /زمین زراعتی :ضیاع /زبون گردیده :مخذولزشت :مذموم

ه. نکته ضیاع جمع مکسر ضیعت به معنی زمین هاي زراعتی است که درنظر گرفته نشده متاسفان

)2گزینه ( _2  

:معنی سه واژه نادرست است

، مالمت /صیانت :نگهداري /متصید:شکارگاهگرفتنخشم :عتاب

سوم) سالادبیات(لغات

)4گزینه (_3  

فجور:تبهکاري/ هٰ◌مبارزه :ناورد/ترك شده :مهجور /میانه دریا :لج

پیش دانشکاهی)لغات (  

)3گزینه (_4  

فتذکر اشتباها در این سوال به جاي (در کدام غلط امالیی وجود ندارد) (وجود دارد) نوشته شده است. که شاید حذ
شود. 

(ادبیات سالهایل تر :ترسناك تر غلط هاي امالیی بودند.4حطام :مجازا مال دنیا /در2صره :کیسه / در 1در گزینه
سوم) 

)4گزینه ( _5  

رثا و ماتم3مهمل و بیهوده /در2/جذر اعداد 1 :غلط هاي امالیی

 (زبان فارسی سوم) 

)2(گزینه_6  
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رهی زادالعارفین :خواجه عبداهللا انصاري /آوا ها و ایما ها :اسالمی ندوشن /از زبان برگ :سفیعی کدکنی /سایه عمر :
 معیري 

1/15/17/19تاریخ ادبیات فارسی دوم درس هاي   

)1گزینه (_7  

المعالی جهت تعلیم فرزندش گیالن شاه نگاشته. قابوسنامه را عنصر  2گ   

نویسنده مرزبان نامه مرزبان بن رستم و مترجم آن سعدالدین وراوینی است. 3گ  

  سیاست نامه در پنجاه فصل گردآوري شده است. 4 گ

 (تاریخ ادبیات سال دوم اعالم) 

)3گزینه ( _8  

ت. تاریخی و اخالقی آن ها به هم آمیخته اس_واقعی  مقامات حمیدي و گلستان سعدي از جمله قصه هایی که جنبه  

)128(پیش دانشکاهی ص   

)3گزینه ( _9  

وا خواه بودن و به بوي کسی بودن:هکنایه  آرزو ب) رایحه] )بو: الف[ایهام _ 1گ   

معشوقه فرهاد ] کنایه :الله دمیدن )مزه ب  )ایهام [شیرین :الف2گ   

پاه] کنایه :خیال پختن مرکز س) عضو بدن ب  )ایهام [قلب :الف 4گ  

کنایه عنان دل سپردن ولی ایهام ندارد 3در گزینه   

)4کزینه ( _10  

 استعاره : زارتر بودن ناله (هر تشخیصی استعاره است) 

 کنایه :گوش مال دادن در اصطالح موسیقی کوك کردن ساز و نیز درتعبیر عام تنبیه کردن 

 جناس :زیر وزار 

 واج آرایی : تکرار حرف (ز)

)1گزینه (_11  

بیت (ج) ناپدید شدن روز وشب :اغراق   
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  فانی  #:بیت (د) باقی تضاد 

 تشبیه :بیت (ب) جام الله اضافه تشبیهی و شبنم به راح ریحانی و ابر به ساقی 

مداوا )کتاب ابن سینا ب  ):الفمقررات /شفا  )کتاب بوعلی سینا ب)الف :ایهام :بیت (الف)قانون   

)1گزینه ( _12  

هفت تکواژ صحیح است. //تان /ب /میر /ان / ا / د ي خدا _1  

تکواژنه / @سینه /ام /مال / ا/ مال / ِ / خشم / است / _2  

  تکواز ده /پی /ا / پی /در/ فرو / مایه / ي / ب /مان / د_3

تکواژپشت /واره /ها/ ِ /گران / بر /گرفت / ه / آید / نه _4  

)4گزینه ( _13  

مضارع ماضی نقلی /می گذرانی :مضارع اخباري /ترك گویی (بگویی) :مالمتم می کردند :ماضی استمراري /مانده اي :
 التزامی 

)3گزینه ( _14  

 خسته و بی تاب (معطوف) دمساز باش دمساز (تاکید) 

)4گزینه ( _15  

هسته (گلو گیر :مرکب) : گلو گیر خاص و عام  

)1گزینه ( _16  

ه درست بود یا غلط ها به جا و دقیق بود. کژتابی دارد (همه درست بودند) مشخص نیست که متن مقال 1گزینه   

)2گزینه ( _17  

 متن سوال و بیت دو هردو به جاودانگی عشق و اشتیاق عاشق پس از مرك دارد. البته گزینه چهار هم تا اندازه اي
.اشاره دارد ولی بیت دو کامل تر است  

. )12(ادبیات دوم درس   

)4گزینه (_18  
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دي می بالعکس پرباري را عامل نابو )داند و در بیت ب بی خاصیت بودن و بی ثمري را عامل نابودي می )دربیت الف
)19(ادبیات دوم درس داند پس تقابل معنایی دارند.  

)2گزینه ( _19  

)16مضمون بیت سوال و گزینه دو به آرامش پس از دفع دشمن اشاره دارد. (ادبیات دوم درس   

)3گزینه ( _20  

ها از اوج به پستی افتادن است.  مفهوم مشترك ؛ ناپایداري قدرت   

)13(ادبیات دوم درس   

)2گزینه ( _21  

)20 مضمون هردو بیت استغناي عارفانه است، گدایان عشق به پادشاهی جهان بی اعتنا هستند. ( ادبیات سوم درس  

)3گزینه ( _22  

در ؛ب نس است نه اصل و و متکی به خود بودن داشتن خصلت هاي نیک مفهوم مشترك بیت سوال و سایر گزینه ها 
بالعکس 3گزینه   

)11(زبان فارسی سوم درس    

)1گزینه ( _23  

 دارد  پرورش یافتن زال توسط سیمرغ زمینه (خرق عادت) است ولی سایر بیت ها اشاره به آداب و رسوم 1در بیت 
)3(پیش درس  )(زمینه ملی حماسه  

)4گزینه (_24  

ج سکوت را حفاظت از گن ،اشاره دارد (شور دریاي سخن) وهم به فضیلت خاموشیهم به فضیلت سخنوري  4در بیت 
.معنی دانسته   

)15(پیش درس   

)2گزینه ( _25  

 شکایت نکردن و صبوري را 3 همه بیت ها اشاره به زیبایی هاي طبیعت و دل انگیزي گل و گیاه دارد ولی در بیت
 پیشنهاد می کند. 

  موق باشید : میرعمادي 
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  ) علوم ریاضی( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 15 شنبهپنج – 1396ازمون سراسری سال 

 1  96 ریـاضیور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 
 

 

  ۹۶تشریحی سؤا�ت عربی کنکور  پاسخو کلید 

 آزمايشي علوم رياضيگروه 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  »إّن یوم الفصل میقاتهم أجمعین « . ۲۶


	  �� ��گ��  )١�� 
���� 

٢( 
�� ���� 

٣(  ��� ����  	
�� 
���� 

� 	  �����گ���  )۴ ���� ����� � �! �� �" 
�� #�$ �� �! #�%� &�� ���  &�'��	
�� 
���� ( 

  

  ) نانمیقاتهم : هم : آ(  ل به اسمصضمیر متتوجه به 
  اسم نکره و معرفهتوجه به 

  

 ي اصلي سؤالنكته

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

o كمك آموزشي و جزوات متعدّد مؤلف كتب  



 

  

 

  ) علوم ریاضی( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 15 شنبهپنج – 1396ازمون سراسری سال 

 2  96 ریـاضیور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  
  »بهما منذ ظهوره!  إلزم التفّکر و التعلEم فهما أمران قد شّجع ا@س?م المسلمین« . ۲۷

١(  ���)�  #	  *�"�! ��  #�+,	 -� �� �!
�� #� 

٢(  ���)�  #	  *�"�! ��  #�+,	 -� �� �!
�� #� 

٣( �  ./01	  2� 30�456� 	 #�-� �� �! ���� &�� �����   
۴(  ����
�� 

  
  
  » هناک کثیٌر من اOشخاص یتحّملون المشّقات فی حیاتهم لیکتسبوا المعالی!« . ۲۸

١( �  �0���0�	 
�� #�$ �� �! #�%� &�� �� (
�� ����� �" 

٢( �  7�8�	  &�� �� #�93$� ���  �:8��	 
�� #�$ �� �! 

٣(  ;���  ��9<3%�0	 
�� #�$ �� �! #�93$� �� (#��= �9��� >�? �� �" 

۴(  ����
�� 

  
  
  » قد یلقی الّشاب\ نفسه بسبب أخطائه فی بئر، الخروج منها صعب کثیرًا!« . ۲۹

١( �  @���A"	 
�� #�-� �� �! � ��B گ/�8� 

٢( �  �C:  گ��	 
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�� 

۴( �  D� 5-0�	  �"
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  الخطأ:عّین . ۳۰

١(  4��� �� �! � ���� (#�$� 4�� E� Fپ �� H� ��$ ���8�� � ;I3� #�$� 4�� �) � � #J� ��0: ��
�� B 	  /  
�� (B��:  
�� 
����( 

٢(  �2���KL 

٣(  �2���KL 

۴(  �2���KL 

  )ظهوره : ظهورش به ترجمه شدِن ضمیر متصل به اسم (توجه 
  تعلیم: یاددادن و آموزش    یادگیری تعّلم:

 ي اصلي سؤالنكته

  به ترجمه اسم نکره و معرفهتوجه 
 ُهناک: آنجا    اینجا :ُهنا

 ي اصلي سؤالنكته

 ي اصلي سؤالنكته  »گاهی  «قبل از فعل مضارع به صورت  »قد  «ترجمه   /   به ترجمه اسم نکره و معرفهتوجه 



 

  

 

  ) علوم ریاضی( گروه  نامه تشریحی عربیپاسخ
  تـیـر 15 شنبهپنج – 1396ازمون سراسری سال 

 3  96 ریـاضیور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  
  
  :لمفهوم المصراع غیر المناسب. عین » قدرلو المرء بالجبن �ینجو من ا« . ۳۱

١(  *��8�.�+M� 

٢(  *��8�.�+M� 

٣(  *��8���N .�+M� O���) P� ���Q! ���C �� � O/��2 چ���L ������8�� ���Q! �%8� ��L$�� =� چ�/ �� �! ���! ( 
۴(  *��8�.�+M� 

  
  
  »بریم شاید از آنها عبرت بگیریم! میاینجا تجاربی ارزنده است که ما آنها را از بزرگان خود به ارث « . ۳۲

١(  ����
�� 

٢( �  7�8�	 
�� 
���� 

٣( �  S2	 ����� T�U� V$ �� ���� (H�W� &�� �� � �!�� �" 
�� X�� 

۴( �  7�8�	 
�� 
���� 

  
  
  

  : »آید! ها بشمار میترین اشتباهات، از بزرگترین فضیلتامروز در جهان کنونی ترک کردن کوچک« . ۳۳

١( � &���93$� 	  #��= ��M� &�� ��)  YKZ0�( 

٢(  ����
�� 

٣( �  E2���	  #��= [�  &�� ��)  .�5�\� #J�( 
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  » : درک مطلب « . ۳۴

١(  ����
�� 

٢( 
���� 

٣( 
���� 

۴( 
���� 

   

  ُهناک : آنجا  : اینجاُهنا 
  )ماضی و مضارع  فعل (زمان به توجه 

 ي اصلي سؤالنكته

  )اشتباهات / امروز مفرد و جمع (  هبتوجه 
  و تأّخر بین کلمات یک ترکیب اضافی و وصفیتقّدم 

 ي اصلي سؤالنكته
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  تـیـر 15 شنبهپنج – 1396ازمون سراسری سال 

 4  96 ریـاضیور کنـکــ

  »مجتبي محمدي « 

  
  » :درک مطلب « . ۳۵

١( 
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٢( 
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٣( 
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۴(  ����
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  :  »درک مطلب « . ۳۶

١( 
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٢( 
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٣( 
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  :  »درک مطلب « . ۳۷
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٢(  ����
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٣(  
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۴(  ����
�� 

  

  » وجود المفردات الفارسّیة فی أشعار شعراء العرب قبل ا@س?م أفضل حّجة @ثبات هذا اOمر!« . ۳۸

١( �  _;U�`	 2 ���� >�U� ;�0� ���گ��� �4  B��8! ���9� (���� >�I8���N ;�0� �� 4� 

٢( ���� 

٣( ���� 

۴( ���� 

  

  » و ینظموها فأّلفوا تألیفات متنّوعة کثیرة لفهمها و تبیینها نوهاّوحاولوا أن ید« . ۳۹
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٢( ���� 

٣( �  ab��A"	 � ���� 2 
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  »مجتبي محمدي « 

  

  » َسَعوا« . ۴۰
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٣(  
���� ����: ) >� ` ( 
۴(  
���� ����: )  O 5��3�/ D��c^� ��� >J? �� .2/:� ( 

  

  

  » ُیوسzعوا« . ۴۱

١(  
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٢(  
���� ����: ) ; 5�M! ( 
٣(  
���� ����: ) >� ` ( 
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  » متنّوعة« . ۴۲

١( ���� 

٢(  
���� ����: ) 2�:� 2 ��01 >�U� ( 
٣(  
���� ����: ) [��8! �I� E� H��M� 4�� ( 
۴(  
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  ما لیس فیه نون ا@عراب :عین . ۴۳

١( �  f B6��!	  �Q��١٢ � 2 
�� g�W� [�  2 ���� D��c� 

٢( � 3:!+ B��	 
٣(  � �����<� 	 
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  : محذوفا »الیاء  «ن حرف العّلة عی. ۴۴
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  : ن الفعل اّلذی یمکن أن یبنی للمجهولعی. ۴۵
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  : المجزوم مح?~ الفعل عین . ۴۶
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  فیه المفعول فیه : لیسما عین . ۴۷
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  :محّل الّرفععت جملًة فی نعین ال. ۴۸
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  : )حول صاحب الحال  عین الصحیح (. ۴۹
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  : التمییز عین. ۵۰
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  شاد و پيروز بمونين موفق،
  مجتبي محمدي
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  www.khaandaniha.ir    استفاده از مطالب با ذکر نام و منبع بالمانع است

  1گزینه . 76

، باید از صفت استفاده کنیم. پس گزینه … ,be, appear, become, feel, lookپس از افعال ربطی مانند 
توانند صحیح باشند. چون ده ساعت کار سخت، تام را خسته کرده است، حالت خسـتگی بـه    فقط می 2و  1

معنـاي صـفت فـاعلی     اسـتفاده نمـاییم.  ) verb + edبنابراین باید از صفت مفعـولی (  شده است.تام منتقل 
)verb + ing باشد که معموال براي غیر انسان کاربرد دارد. کننده می ، خسته2) در گزینه  

  

  1گزینه . 77

  در عبارات وصفی، پاسخ دو حالت است:با توجه به وجود کاما، تنها گزینه صحیح عبارت وصفی است. 

  لی در نقش فاعل جمله باشد.): اگر اسم قبل از جاي خاVingدار ( ingفعل 

  ): اگر اسم قبل از جاي خالی در نقش مفعول ظاهر شود.PPقسمت سوم فعل (

دار صحیح است که با توجه به معنی جمله  ingکند، بنابراین فعل  چون معلم در اینجا نقش فاعل را ایفا می
....). اگر کاما را حذف کنـیم، پاسـخ صـحیح     ،بدون تشخیص اینکه ،منفی شده است (معلم notبا استفاده از 

  خواهد بود. 2گزینه 

  

  3گزینه  .78

  شود. به معنی که آیا و براي بیان شرط استفاده می whether … orترکیب 

  

  2گزینه . 79

   + Such + a/an + adjective + noun + thatجمله کامل

  استفاده کنیم. that، باید از suchبا توجه به ساختار باال، مشخص است به علت وجود 
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  3گزینه . 80

، هنگامی که یک روز او را در خیابان به خاطر بیاورمام را  کمی شرمنده شدم که نتوانستم نام دوست قدیمی
  به صورت اتفاقی دیدم.

  کردن . ممنوع4  به خاطرآوردن. 3    مجددا بیان کردن. 2    کردن گاهآ .1

  

  1گزینه  .81

خواهیم انجام دهـیم؛ کسـب    شغلی که می هاي جنبه همهدوره بسیار مفیدي بود، که در آن اطالعاتی درباره 
  کردیم.

  نتیجه. 4    . توانایی3      انداز . چشم2      . جنبه1

  نماید. گیرد اما به مفهوم جمع آن اسم اشاره می ، قبل از اسامی مفرد قرار میeveryصفت  نکته:

  

  2گزینه  .82

  .پرت کردندهمه را  حواسزوج پشت سر ما، با صحبت در طول نمایش فیلم؛ 

  کردن . جلوگیري4    . جداکردن3    کردن . حواس پرت2    کردن . حذف1

  

  4گزینه . 83

اشباهی انجام نداده است و اکنون بـدون هـیچ دلیـل معتبـري در     باور دارد که همسرش هیچ کار  قاطعانهاو 
  زندان است.

  . قاطعانه4    . به شکال مناسب3      . لزوما2    طور احساسی به .1

   



  09369378624 – (مدرس تهران) امیر فروزنده   96 ریاضیپاسخ تشریحی زبان کنکور 
 

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

  1گزینه  .84

اش پـول در   کند تا بـراي خـانواده   پذیري ندارد، کار نمی مسئولیت حسگونه  چون آن مرد تنبل است و هیچ
  بیاورد.

  . مقدار4      . عادت3    . اساس2      . حس1

  

  2گزینه . 85

  کرد، موضوع را به مطلب کمتر آزاردهنده تغییر داد. من را شروع می رنجاندنوقتی جوآن فهمید که داشت 

  کردن برطرف. 4    کردن . غلبه3    . رنجاندن2    تنگرف نادیده. 1

  

  4گزینه . 86

  شود. زمین می پوستهافتد، نیروهاي داخلی عمیق باعث حرکات  وقتی زلزله اتفاق می

  پوسته. 4      . الیه3    . سیاره2      شناسی . زمین1

  

  3گزینه . 87

ها را  توانید تفاوت آن هاي طبیعی هستند که به سختی می به قدري شبیه گل مصنوعیهاي  گاهی اوقات گل
  بگویید.

 . شیک4    . مصنوعی3    مشابه. 2      . روستایی1
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  Clozeترجمه 

برابـر جمعیـت    4میلیارد نفري،  4.4، جمعیت 2100تا سال  جمعیت آفریقا بسیار سریع در حال رشد است.
رشد شهري بسیار سریع  متحملاین قاره "سازمان ملل هشدار داده است:  فعلی، را در خود جاي خواهد داد.

  ".همراه استاجتماعی  مشکالتبا فقر شدید شهري و دیگر  کهشود  می

آفریقاي مرکزي و شرقی شامل کشورهایی  داشت. سریعی بسیار در نیمه قرن بیستم، جمعیت این قاره رشد
در حالی که آن طـرف در جنـوب و شـمال، ماننـد      .اند بیشترین رشد جمعیت بوده دارايمانند کنیا و کنگو، 

امـا تـا کنـون،     در این قرن ادامه یابد. رود انتظار میاین روند  اند. آفریقاي جنوبی و تونس، رشد کمتري دیده
  ه است.درشد جمعیت با خود ثروتی به بار نیاور

  

  2گزینه . 88

  بهترین گزینه ممکن است. suffer underترکیب با توجه به کلمه هشدار و بار معنایی منفی جمله، 

  کردن . عمل4      کردن . دنبال3    شدن  . متحمل2    . بلندشدن1

  

  4گزینه  .89

آمـده اسـت. بنـابراین تنهـا     " این قاره متحمل ..."، در توصیف و تکمیل جمله "که با ... همراه است"عبارت 
  گزینه صحیح، عبارت وصفی است.

  

  1گزینه . 90

  رشد سریع جمعیت، فقر شهري و مشکالت اجتماعی را به دنبال دارد.

  ها . فعالیت4    هاي فقیرنشین . محله3      . وقایع2    . مشکالت1
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  1گزینه . 91

آفریقاي مرکزي و شرقی فاعل جمله است. بنابراین براي تکمیل جمله نیاز به فعل و مفعول داریم. در ضـمن  
  پس از اسم غلط است. وجود ضمیربه علت  3، زمان نیز باید گذشته باشد. گزینه sawبا توجه به فعل 

  

  3گزینه  .92

نقش مفعول را دارد. پس  کلمه قبل از جاي خالی بنابراینرود که ادامه پیدا کند.  انتظار می )trend( از روند
  ) داریم.to be + ppنیاز به فعل مجهول (

  

  

  1ترجمه متن 

بر طبق نظـر   تفاوت بزرگی بین مقدار خواب براي گذران زندگی و مقدار الزم براي عملکرد بهینه وجود دارد.
یافتـه   در جامعـه توسـعه   خوابـد.  مـی  روز فرد بالغ کمتر از هفت ساعت در شبانههر هاي ملی سالمت،  انجمن

 این مـدت هرچند، در واقع اگر  خوب به نظر برسد.تا حدي امروزي، شش یا هفت ساعت خواب ممکن است 
توانید با شش یا هفـت سـاعت    فقط به دلیل اینکه می شود. بخوابید به احتمال زیاد نیاز خوابتان برآورده نمی

خواب بمانید احساس بهتري نخواهید    یا دو ساعت بیشتر در رختکار کنید، به این معنی نیست که اگر یک 
  کنید. داشت و کار بیشتري نمی

ساعت  9تا  7، بیشتر بالغین سالم بین در حالی که نیاز به خواب شخصی با شخص دیگر کمی متفاوت است
و بـر   نیـاز دارنـد.  کودکان و نوجوانان حتی مقدار بیشـتري   نیاز دارند. براي عملکرد بهینه خواب در هر شب

سـاعت   7 حـداقل  یابد، بیشتر افراد مسن هنـوز هـم   خالف این نکته که نیازهاي خواب ما با سن کاهش می
هاي روزانه  تر اغلب با این مقدار خواب در شب مشکل دارند، چرت چون که بزرگساالن مسن خواب نیاز دارند.

  تواند این کمبود را جبران کند. می
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  3گزینه . 93

در  "مقدار خـواب الزم "عبارت هر متنی، در سطر اول آن مشخص خواهد شد.  اصلی طور معمول موضوعبه 
   سطر اول کامال واضح است.

  

  4گزینه  .94

شده است. بنابراین مقدار مناسب  اشارههاي سنی متفاوت  در پاراگراف دوم به مقادیر مختلف خواب براي رده
  خواب دقیقا یکسان نیست.

  

  2گزینه . 95

مان بین شش یا هفت ساعت خواب است که در جملـه قبـل از آن ذکـر    ، ه)that long( منظور از این مدت
  شده است.

  

  4گزینه  .96

  ساعت). 9 تا 7در سطر دوم پاراگراف دوم عنوان شده است (حتی بیشتر از  4جمله گزینه 

  

  2ترجمه متن 

کتـاب در   هـا نسـخه   او میلیون کنون بوده است.هاي کودك تا  ترین نویسندگان کتاب رولد دال یکی از موفق
توانید بازدیـد   چنان معروف است که حتی یک موزه به نامش وجود دارد که می سرتاسر جهان فروخت. او آن

  اند. هاي او به فیلم و ویدئو تبدیل شده بسیاري از کتاب نمایید.

مـادر   رولد از دنیـا رفـت.   سنین پایینر پدرش ثروتمند بود. اما د در ولز متولد شد. 1916رولد دال در سال 
رولد بـراي جسـتجوي بخـت     رولد او را بزرگ کرد. از مدرسه نفرت داشت و خیلی سریع ترك تحصیل کرد.

  شرکت نفتی کار کرد.یک خویش به آفریقا رفت و به مدت دو سال براي 
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 بقیـه صـدمات وارده باعـث شـد     به نیروي هوایی محلق شد، اما سانحه بدي در صحرا داشت. 1930در سال 
هایش در شـغل   جا داستانی درباره ماجراجویی پس از آن رولد به آمریکا رفت که در آن لنگ بماند. ش راعمر

  قدر خوب بود که در مجله چاپ شد. داستان آن خلبانی نوشت.

در انگلسـتان خریدنـد و   اي  ها خانه آن رولد با فردي به نام پارتیشیا نیل آشنا شده و سپس با او ازدواج کرد.
یکی از فرزندانشان به نام  ، سه اتفاق وحشتناك افتاد.1965تا  1960هاي  بین سال صاحب پنج فرزند شدند.

ود یافـت. هرچنـد، یکـی از    خوشـبختانه او بهبـ   تئو در نیویورك با تاکسی تصادف کرد و آسـیب بـدي دیـد.   
بالفصله پس از این اتفاق، همشرش نیز به بیماري  .به نام اولیویا به علت بیماري کمیابی درگذشت دخترانش

دو سال طول کشید تا او کامال بهتر شود. پس از این دو سال مشکل، بـاالخره روزهـاي    سختی مبتال گشت.

  موفقیتش فرا رسید.

  

  1گزینه . 97

با توجه به سطر آخر متن (باالخره روزهاي موفقیتش فرارسید)، بهترین عنوان پاراگراف بعدي در ادامه متن؟ 
  خواهد بود. "فصل جدیدي در زندگی رولد"توان دریافت که عنوان پاراگراف بعدي  می

  

  2گزینه . 98

  ولز را به سمت آفریقا ترك کرد. (پول بیشتر) در جستجوي بخت خویش، دومبا توجه به سطر آخر پاراگراف 

  

  1گزینه . 99

  رولد رخ داد. در زندگی، اتفاقات بدي 1960یعنی نیمه اول دهه  1965تا  1960هاي  بین سال

  

  4گزینه . 100

  کند که داستانش را در آمریکا نوشت. جمله آخر پارگراف سوم ذکر می

  موفق باشید  


