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  شاد و پيروز بمونين موفق،

  مجتبي محمدي



  96ي انساني سراسر    )چي قلم( كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش
 

 

  
  

    »2«ي  گزينه -51

  )12و  11 هاي ، صفحه اول  دين و زندگي دوم، درس( 
هر موجودي با اجزاي خاص و آرايش مخصوص كه كار خاصي را انجـام  
مي دهد ، وقتي در همكاري و تركيبي جاي مي گيرد به دنبال رسيدن به 
هدف خاصي است ؛ كـه ايـن هدفمنـدي ، فعاليـت هـا را ثمـر بخـش ،        

عالوه بر آن خالق آگاه و خبير و . مي كند) حق(كالم  هدفمند و در يك 
حكيم ، با طرح و نقشه و برنامه ي معين ، همكاري ها را شكل مي دهدتا 

ارتباط با مفهوم تـدبير خداونـد ؛ توحيـد    . [آن هدف و غايت محقق شود
  ]ربوبيت

  
  )61  ، صفحهششمدين و زندگي دوم، درس (    »3«ي  گزينه -52

رض و ما بينهما بـاطالً  و ما خلقنا السماء و اال[ يفه ي با توجه به آيه ي شر
اين كافران و منكران ] ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفرو من النار 

ايـن  . معاد هستند كه در آفرينش به حق آسمان ها و زمين شـك دارنـد  
  .آيه بيانگر ضرورت معاد بر اساس حكمت الهي است

  
   »  2«ي  گزينه -53

  )49  پنجم، صفحه م، درسدين و زندگي دو( 
محتواي آيه ي شريفه مربوط به عبرت گيري انسان از چگونگي آفرينش 

با توجه به ادامه ي آيه مي توان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     . انسان است
مفهوم اصلي آيـه ، توانـايي خداونـد بـر افـرينش جهـان آخـرت اسـت         

هـم چنـين ايـن    . همانگونه كه بر آفرينش اوليه ي انسان ها توانايي دارد
آيه نشان دهنده ي امكان معاد جسماني با توجه بـه آفـرينش دوبـاره ي    

  .خداوند است
  
 )43و  42ي ها  ، درس پنجم، صفحهپيشدين و زندگي (   »  4«ي  گزينه -54

ه و من عمـي  اء بصائر من ربكم فمن اهتدي فلنفسقد ج[  ي  ي شريفه پيام آيه
سعادت و ضاللت اختيـار دارد و در   اين است كه انسان در انتخاب راه] فعليها 

  . صورت انتخاب هر يك از دو راه ، مسئوليت آن به عهده ي خودش است
اين مفهوم را به ذهـن  ] كلٌ في فلك يسبحون [اما بخش دوم اين سوال ، 

مي رساند كه ساير مخلوقات از قـدرت تصـميم گيـري و انتخـاب مبـرا      
  .است و به نوعي نشان دهنده ي تقدير الهي. هستند

  
 )42و  13ي ها  ، صفحهاول و پنجم ، درسپيشدين و زندگي (   »  3«ي  گزينه -55

هر دو بيانگر نقش قـوه   3آيه صورت سوال و آيه مورد نظر در گزينه ي 
كه در آن انسان با انتخاب راه گمراهي و عدم پيـروي از  . ي اختيار است

م مـي  ودش ظلخبه ) هدايت تشريعي  –حجت ظاهر (دستورات پيامبران 
  .كند

در گزينه ي مـورد  ) فلنفسه(در صورت سوال و عبارت ) انفسكم(عبارت 
  .نظر مي تواند در تشخيص اين مشابهت راه گشا باشد

  
  

  :تشريح گزينه هاي ديگر 
  بيانگر وجود شيطان به عنوان يكي از موانع رشد:  1گزينه ي 
  بيانگر هدفمندي و حق بودن خلقت:  2گزينه ي 
هـدايت  (گر هدايت خاص انسان از طريق انبيا و امامان بيان:  4گزينه ي 
  )تشريعي

  
 )38و  34ي  ، صفحهسومدين و زندگي دوم، درس (   »  4«ي  گزينه - 56

و الــذين جاهــدو فينــا لَنهــدينهم ســبلنا و ان اهللا لمــع [ بــر طبــق ايــه ي 
، خداوند متعال وعده داده است كه هر كس در راه خدا كـه  ] المحسنين 

دمان است تالش كند ، او را از امداد هاي غيبـي بهـره   راه خوشبختي خو
پاسخ گويي بـه ايـن سـوال    . مند سازد و در رسيدن به مقصد ياري كند 

هم چنـين ايـن   . نياز مند حفظ كردن متن عربي اين آيه ي شريفه است 
آيه مبين سنت توفيق الهي و بيانگر انجـام عمـل صـالح از طـرق برنامـه      

  .ص استريزي براي رسيدن به اخال
 

  )103ي  ، صفحهدهمدين و زندگي دوم، درس (   »  1«ي  گزينه - 57
توكل بر خدا به معناي اعتماد به خداوند و سپردن نتيجه ي كـار هـا بـه    

انسان متوكل خداوند را تكيه گاه مطمئن خود مي يابد و در عين . اوست
[ آيـه ي شـريفه ي   . عمل به وظايف ، امورش را به او واگـذار مـي كنـد   

در واقع پاسخي است به اين سـوال كـه   ] لي الحي الذي ال يموت توكل ع
  .به چه كسي بايد توكل كرد

  
 )21و  14 هاي م، صفحهدو هاي اول و ، درسسومدين و زندگي (   »  3«ي  گزينه -58

سوره ي مباركـه شـوري ، خداونـد بـه پيـامبران از       13بر اساس آيه ي 
( ختالف نكننـد  جمله حضرت نوح سفارش مي كند كه در دين خداوند ا

هـيچ پيـامبري   . ) نشان دهنده ي وحدت و عـدم تفرقـه ي اديـان اسـت    
اين امـر نـاظر   . نيامده است مگر اينكه پيامبر قبلي را تصديق كرده است

  .است) هدايت تشريعي ( بر هدايت خاص انسان به وسيله ي انبيا 
  

 )75ي  ، صفحهششم، درس سومدين و زندگي (   »  3«ي  گزينه -59

سوره قصص بازتاب دهنده ي بخشي از داستان زندگي حضـرت   15آيه ي 
موسي است كه در آن براي پيروان آن حضرت از لفظ شيعه اسـتفاده شـده   

  .ناظر بر اين مورد است] هذا من شيعته [ و عبارت . است
و ان .  [ نيز شيعه خوانده شده اند) ع(در قرآن پيروان حضرت ابراهيم : نكته 

  ]من شيعته ي البراهيم 
  

 )59و  50هاي  ، صفحهچهارم و پنجم دين و زندگي سوم، درس(   »  2«ي  گزينه -60

آيه ي صورت سوال به عدم مراجه به طاغوت براي داوري و رفع اختالف 
بـه نظـر   ) . پذيرش واليت الهي و نپذيرفتن واليت طـاغوت  ( اشاره دارد 

مي رسد نكته ي مورد نظـر طـراح سـوال ، بحـث اطاعـت از خداونـد و       
يعني همان آيه ي اطاعت بـه صـراحت    2ولش است كه در گزينه ي رس

  .بيان شده است
  
  
  
  
  

)96داخل ( دين و زندگي



 6964: كد  117  كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش    95سراسري انساني 

 )26؛ پيش ، در س سوم ، صفحه ي  100ي   ، صفحههشتم ، درس دين و زندگي سوم( »  1«ي  گزينه - 61

وضوع تاكيد شده است كه كلمه ي ال اله اال در حديث سلسله الذهب به اين م
ت كه انسـان در صـورت ورود بـه آن از    اهللا به عنوان دژ مستحكم خداوند اس

  . عذاب خداوند حفظ مي شود
ـ  3چنين مفهومي در درس  يش دانشـگاهي هـم وجـود دارد كـه پيـامبر در      پ

اين كلمه دژي است كه انسـان را از  : فضيلت كلمه ي ال اله اال اهللا مي فرمايد 
  .شرك در عقيده و عمل حفظ مي كند

  
 )124و  106هاي ، صفحههشتم و دهم هاي رسدين و زندگي سوم، د(   »  4«ي  گزينه - 62

پس از رسول خدا ، ائمه ي اطهار واسـطه ي خيـر و بركـت در جهـان هسـتي      
ر هستند و از طريق معنوي و غيبي به نياز هاي مومنان پاسخ مي دهنـد  ؛ كـه د  

دن امام ، در انجام اين وظيفه خلل وارد مـي  صورت اعتقاد به در قيد حيات نبو
  .شود

متن كتاب درسي ، يكي از وظايف و مسئوليت هـاي انسـان منتظـر     با توجه به
ايجاد آمادگي در خود و جامعه است كه در صورت عدم وجود اين مشخصـه  

تـو و  : خواهند گفـت  ) عج(، به حضرت مهدي ) ع(در فرد به مانند قوم موسي 
  . پروردگارت برويد و بجنگيد ما اين جا خواهيم نشست

  
 )111و  108ي  ، صفحهنهم زندگي سوم، درسدين و (   »  4«ي  گزينه - 63

  ق. ه  260سال ) : عج(شروع امامت حضرت ولي عصر 
  ق. ه  329تا سال : دوره ي اول امامت ايشان 

  تا كنون 329از سال : غيبت كبري 
اين غيبت آن قدر ادامه پيدا مي كند كه نه تنها مسلمانان بلكه جامعه انسـاني  

  .از وجود آخرين حجت الهي را پيدا كنند شايستگي درك ظهور و بهره مندي
  

 )139ي  ، صفحهيازدهمدين و زندگي سوم، درس (    »2«ي  گزينه - 64

برقـراري حكومـت   . واليت فقيه زمينه ساز حكومت جهاني امـام عصـر اسـت   
اسالمي در عصر غيبت يك ضرورت اساسي در اجراي احكام اسالمي اسـت و  

رصت مي دهد كه آنچـه را بـراي   عالوه بر آن به مومنان و منتظران حضرت ف
  .آمادگي ظهور الزم است فراهم سازند

  
 »3«ي  گزينه - 65

  )56  ، صفحهششم، درسپيش دين و زندگي( 
و ال تحسـبن الـذين كفـروا انمـا نملـي لهـم خيـرٌ        [ بر اساس ايه ي شريفه ي 

  ]و لهم عذاب مهينٌ النفسهِم انما نملي لهم ليزدادوا اثما 
ل براي گروهي از كافران و بدكاران مهلتي در نظر مي علت اينكه خداوند متعا

لذت هاي دنيايي به روي آوردن . گيرد اين است كه گناهان آنان افزايش يابد
برخي انسان هاي گناهكتر نشانه ي لطف خداوند به انان نيست زيرا از نعمـت  

  .و سر انجام اين سركشي عذاب مهينُ است. الهي محروم مانده اند
  .اين آيه بيانگر سنت امداد الهي است

  
  
  
  
  

 )70ي ، صفحههفتم ، درسدوم دين و زندگي (  »  1«ي  گزينه - 66

سوره ي نحـل بيـان مـي كنـد كـه زمـاني كـه         32خداوند متعال در آيه ي 
بما كنتم [و عبارت . گيرند به آن ها سالم مي دهند فرشتگان جان پاكان را مي

هايي است كه در قبال بهشـت رفـتن   در ادامه ي همين آيه نشانگر ب] تعملون 
  .پرداخت كرده اند 

  .اين گفتگو در برزخ اتفاق مي افتد
  

 )58 و زندگي دوم، درس پنجم، صفحه ي دين(   »  1«ي  گزينه - 67

. مخاطب اين آيه كساني هستند كه گروه گروه به سمت جهنم رانده مي شوند
الني از خودتـان  كه در آن حال نگهبانان جهنم از آن ها مي پرسند كه آيا رسو

  .؟ . ......نيامد 
ولكـنّ  [در آن زمان حكم و فرمان خداوند در مورد آن ها قطعي شـده اسـت   

  ]حقّت كلمه العذاب 
  

   »  2«ي  گزينه - 68

 )150ي   دوم، درس چهاردهم، صفحه دين و زندگي( 

كـه بـا توجـه بـه قـراين بـه نظـر        شدند   مأنوس مي..... اسرائيل  قوم بني
ي  ي مفـاهيم گزينـه   تر و در بـر گيرنـده   كامل» 2«ي  رسد كه گزينه مي

  .باشد نيز مي» 1«
  

   »  3«ي  گزينه - 69

 )90ي  ، صفحهنهم، درس پيش دين و زندگي( 

مقابل ازار و اذيت فرعونيان به حضـرت موسـي    در زماني كه قوم بني اسرائيل
پناه آوردند ، آن حضرت آن ها را به استعانت از خدا و صبر توصـيه كـرد   ) ع(

  .مي باشد 2موضوع آيه ي گزينه ي  كه
  

  )37و  31هاي  ، صفحههفتم ، درسدين و زندگي سوم (    »1«ي  گزينه - 70
عموم مردم در اعتقادات و رفتار و عمل دنباله رو شخصيت هاي برجسته 

  .ي جامعه خود هستند و آن ها را اسوه قرار مي دهند
  )ظهور شخصيت هاي و الگو ها ي غير قابل اعتماد(
  

 )75و  74ي  ها دين و زندگي پيش، درس هفتم، صفحه(   »  4«ي  گزينه - 71

گرچه تمام طول عمر ظرف زمان توبه است و تا لحظه ي مرگ مي تـوان  
توبه كرد اما بهترين دوران براي توبه زماني است كه توبـه آسـان تـر و    

  .جبران گذشته راحت تر است
وني اسـت  از ان جا كه جواني دوره ي انعطاف پذيري و تحـول و دگرگـ  

  .زمان مناسب تري براي توبه است
آنان كه خوشي و لذت را در گناه جستجو مي كنند در همان حال گنـاه ،  
با نگراني هاي روحي و رواني درگير مي شوند كه نمي گذارند لذت گناه 

  .كام آنان را شيرين سازد
  

    »  4«ي  گزينه -72

 )81 هاي ، صفحهه شتمدين و زندگي پيش، درس(   

 4سوره ي اعراف ، جـواب صـحيح گزينـه ي     32ن عربي آيه ي بنابر مت
  .است

  
  



  96ي انساني سراسر    )چي قلم( كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش
 

 
    »  3«ي  گزينه -73

جهان بر اساس عدل آفريده شده است و هر كسي كه چيزي را مي خواهـد  
  .بايد آن را بر اساس عدل خداوندي بجويد

  .حديث بالعدل قامت السماوات و االرض مبين همين مفهوم است 
  

  )173 م، درس پانزدهم، صفحه يدودين و زندگي (   »3«ي  گزينه - 74
  .انديشه و تحقيق ؛ حفظ ايات براي پاسخ گويي ضروري است

  
  )184ي  ، صفحهشانزدهم، درس دين و زندگي دوم(   »  2«ي  گزينه - 75

چون فرد در حال سـفر اسـت ، روزه اش باطـل مـي شـود و نبايـد روزه       
روزه اش رسـيده اسـت بايـد     10بگيرد ولي چون به شهر محل اقامـت  

  .زش را كامل بخواندنما
  
  

  محمدابراهيم مازني: نويسنده
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It + to be + adj + (for + object) + infinitive 

  استفاده کنیم. to همراه با سادهباید از فعل بعد از صفت باال، با توجه به فرمول 

  

  3گزینه . 77

  در عبارات وصفی، پاسخ دو حالت است:

  ): اگر اسم قبل از جاي خالی در نقش فاعل جمله باشد.Vingدار ( ingفعل 

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

 توانـد فعـل را انجـام دهـد و عمـل روي آن انجـام شـده اسـت         ، نمیstoriesدر این تست، با توجه به اینکه 
؛ بنابراین حالت مفعولی دارد و پاسخ صحیح قسـمت سـوم فعـل    شده در این مجموعه) هاي قرارداده (داستان

)PP.است (  

  

  2گزینه  .78

So + adjective/adverb + that + جمله کامل 

  استفاده کنیم. thatبا توجه به ساختار باال، باید از 

  

  4گزینه . 79

  شود: شد، ولی شده است؛ از ساختار زیر استفاده می در گذشته انجام می نبایدبراي بیان کاري که 

Should not + have + PP 

  شد، ولی نشده است؛ ساختار زیر را داریم: در گذشته انجام می بایدهمچنین براي بیان کاري که 

Should + have + PP 
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  1گزینه . 80

  .حواسم پرت شدها در اتاق ایجاد کردند،  چیز زیادي یاد نگرفتم. چون با صدایی که بچه

  . ارتباط برقرارکردن4    . جداکردن3    درگیرکردن. 2    کردن (حواس) پرت .1

  

  3گزینه  .81

  کاري را براي مردم انجام دهد. قطعاهاي زیادي را در این ناحیه خراب کرده است. دولت باید  زلزله، خانه 

  به شدت. 4      . قطعا3      . اخیرا2    . به سنگینی1

  

  1گزینه  .82

درسـت از آب  که او به آسانی انتخابات را خواهـد بـرد؛    قبلی انتظاروقتی نامزد نود درصد آرا را کسب کرد،  
  .درآمد

  . مقایسه4      . ارائه3      . بیان2    . انتظار، توقع1

  

  4گزینه . 83

ها با برادر کوچکترشان داشتند، پسرها تصمیم گرفتند از آن به بعد تـا حـد    طرز برخوردي که آن شرمنده از
  امکان با او مهربان باشند.

  . شرمنده از4    . متعجب از3    . گیج از2    مند به عالقه .1

  

  3گزینه  .84

ارتبـاط چشـمی   چون او (مذکر) اعتماد به نفس کافی نداشت، او (مونث) هرگز در طول مصـاحبه هیچگونـه   
  باشد. مورد سوال است که به معناي ارتباط چشمی برقرارکردن می make eye contactترکیب  .برقرار نکرد



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

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

  2گزینه . 85

  باشد. منعطفها  اي از توانایی گستره افزاري بودند که به حد کافی براي ها در جستجوي یک بسته نرم آن

  مشابه. 4    . سراسري3    . منعطف2    تکراري. 1

  

  1گزینه . 86

کاره هستند که قـوانین فیزیـک را بـراي انجـام عملیـات ریاضـی بـه خـدمت          همه وسایلهاي آنالوگ،  رایانه
  گیرند. می

  طرز کارها. 4    ها . رگ3    ها . الیه2    . وسایل1

  

  1گزینه . 87

  گیرند. صدا به کار میضبط کیفیت  باالبردنهایی را براي  مهندسین صدا روش

 . تاکیدکردن4    دادن . عمومیت3    . مهیاکردن2    . باالبردن1

 

  Clozeترجمه 

نابرابر آموزش در میـان   فرصتعلت دیگر میزان تحصیالت ضعیف در آفریقا، فقدان مدارس مجهز مناسب و 
افراد بـه حـد    چونمعلمان براي استخدام در بیشتر مدارس آفریقا مشکل است، پیداکردن  باشد. کشورها می

 اسـت.  صـحیح ویژه براي مدارس در نـواحی دوردسـت    این مطلب به کافی کارآمد در آن حوالی وجود ندارد.
تـر یـا حتـی کشـورهاي      دهند به شهرهاي بـزرگ  بیشتر افرادي که خواهان کسب دانش هستند، ترجیح می

آمـوزان   بنـابراین دانـش   .داردهـا   هاي بیشتر و درآمدهاي باالتري براي آن فرصت که کان نمایندبیگانه نقل م
به سبب همـین موضـوع،    الزم را ندارند. هاي مهارتعالوه، معلمان معموال  زیادي در هر کالس وجود دارد. به

 درهـاي شـهري     بچـه بـا  تري در مقایسـه   ، معموال نتایج ضعیفحضور دارنددر مدارس روستاها  کههایی  بچه
  کنند. هاي استاندارد کسب می آزمون
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  4گزینه . 88

  یا همان فرصت نابرابر بهترین گزینه ممکن براي تکمیل جمله است. unequal opportunityترکیب 

  . فرصت4    . وظیفه3    . موقعیت2      . فشار1

  

  3گزینه  .89

پیداکردن معلمان براي استخدام در بیشتر مدارس آفریقا مشکل است. (چرا؟). گزینه مناسب در جواب علت 
  است.جمله قبلی 

  

  2گزینه . 90

داده اسـت. شـکل صـحیح     whichاست که در ادامه، جاي خود را به ضـمیر موصـولی    peopleفاعل جمله 
  است. having، 4گزینه 

  

  4گزینه . 91

  ها . مهارت4    . حواس3      مزایا. 2    . مقادیر1

  

  2گزینه  .92

، گزینـه  هـا حضـور دارنـد)    (بچـه  چین شده داریم که با توجه به وجود فاعل قبل از نقطه عبارت وصفی کوتاه
  شده است. attendingتبدیل به عبارت وصفی  who attendباشد. وجه وصفی  دار می ingصحیح فعل 

   



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

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

  1ترجمه متن 

بود و پیش از این هم دیـرش   8:10ساعت  دانست که روز خوبی نخواهد شد. جاش میروز اول مدرسه بود و 
سـرعت   در حالی که براي سوارشدن به اتوبوس بـه  شده بود و هم اینکه با مادرش جر و بحثی پیدا کرده بود.

 بایـد  او (جاش)در نهایت، مادر حق داشت.  دوید، از ترك مادرش در حالت عصبانی احساس بدي داشت. می
 ي اتوبـوس هـا  بلحظـه قبـل از بسـتن در    یـک راننده فقط  شد. می بلند جاي خوداز  زدن ساعت هنگام زنگ
  منتظر ماند.

االن مجبور بود به خانه برگردد و نـه تنهـا بـا مـادرش      جاش وقتی دید اتوبوس رفت، در جایش خشک شد.
هـا را   جاش یک لحظه چشمانش را بست و سـپس آن  روبرو شود، بلکه از او بخواهد که او را به مدرسه ببرد.

کند. جاش امیدوار بود که مادرش نیز همین کار را انجام  (مادش گفت که این کار او را آرام می کامال باز کرد.
  دهد.) سپس دست در جیب به سمت خانه حرکت کرد.

ـ   بـا عصـبانیت   بیشتر  مادر هنگام دیدن او دم درب اصال متعجب نشد. جـاش معنـی آن را    ود.خیـره شـده ب
 اوخواهش کرد کـه  و  به جاي بحث با مادرش، فقط عذرخواهی کرد دانست. این موضوع را به شما گفتم. می

  ها را بیاورد. چهره مادرش نرم شد و رفت که سوئیچ را به مدرسه برساند.

  

  3گزینه . 93

  علت اصلی بدبودن روز اول مدرسه براي جاش بود. (سطر اول پاراگراف اول) بیدارشدن از خواب دیر

  

  4گزینه  .94

  دي توقف نکرد تا جاش سوار شود.با توجه به سطر آخر پارگراف اول، راننده زمان زیا

  

  1گزینه . 95

  کردن خود بوده است (سطر سوم پاراگراف دوم). هایش، آرام علت بستن چشم
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  2گزینه  .96

  واکنش مادر جاش پس از دیدن او، عصبانیت بوده است (سطر اول پاراگراف سوم) اولین

  . مهربان4      . نگران3    . عصبانی2    . متعجب1

  

  2ترجمه متن 

هـا ماننـد    هاي بریتانیایی آن را بـا سـایر فعالیـت    چنان فراگیر شده است که در حال حاضر بچه تلویزیون آن
هـا روي   حتـی اگـر آن   کننـد.  تاپ و تلویزیون ادغـام مـی   همزمان از لپهاي اجتماعی آنالین، استفاده  شبکه

هـا کـه بـین چنـد      خصوص بچه تلویزیون تمرکز کنند، افراد جوان تمایلی به دیدن تنها یک برنامه ندارند، به
گرفتـه توسـط شـرکت تحقیقـاتی      بررسـی صـورت   ها را دنبـال نماینـد.   شوند تا همزمان آن کانال جابجا می

Childwise، دهـد کـه ایـن دوران بـه      دهد. تحقیقات نشان می ها را درباره دوران کودکی افزایش می نگرانی
تحرك سوق داده شـده و کمتـر بـه بـازي، کـنش و       هاي کم طور فزاینده به سمت فضاي خصوصی و فعالیت

  واکنش اجتماعی یا تخیل صرف کودکی تمایل دارد.

تر را بـراي   یالت بازي تمرکز کرده تا به نوعی زندگی متعادلبرنامه اخیر دولت براي کودکان روي بهبود تسه
هاي تحقیق امـروز نشـان    یافته کنند، تضمین نماید. افراد جوانی که زمان زیادي صرف تماشاي تلویزیون می

ایـن   در حـال افـزایش اسـت.    دوباره ساله، تماشاي تلویزیون میان کودکان دهد که بعد از یک کاهش سه می
  دیدن بیشتر دختران است. تیجه سریالموضوع اساسا ن

به این مفهوم که کودکان بریتانیایی به طور میـانگین در   استفاده از اینترنت نیز شامل این رشد سریع است.
دقیقـه بـود    40ساعت و  4، نشینند. این عدد در پنج سال پیش دقیقه پاي تلویزیون می 20ساعت و  5روز، 

رو بـه کـاهش    نسبت بـه گذشـته   خواندن کتاب براي سرگرمی همچنان از طرفی، دهد. که رشد را نشان می
 53 فقـط  چهارم هـر روز و  تنها یکخوانند،  کودك در وقت آزاد خود کتاب می 5نفر از  4. در حالی که است

  .دهند این کار را انجام میدرصد، حداقل یکبار در هفته 
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    کودکان است. هاي بد در موضوع اصلی متن درباره رشد عادت



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

  
  www.khaandaniha.ir    استفاده از مطالب با ذکر نام و منبع بالمانع است
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  با توجه به سطر آخر پاراگراف اول، کنش و واکنش اجتماعی میان کودکان کم شده است.
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سـاله، دوبـاره رشـد     پس از کـاهش سـه  ، میانگین زمان تماشاي تلویزیون دومپاراگراف  آخربا توجه به سطر 
  غلط است.شته سال گذ 10در بنابراین کاهش این مقدار  داشته است.
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کلیـد اصـلی    supportآمده است، بنابراین کلمه حمایت یـا   2و  1چون این پاراگراف در تایید دو پاراگراف 
  گزینه صحیح است.

  

  

  موفق باشید  


