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 4پاسخ صحیح گزینه  -76

وع کرده بود ، شغل خوبی را  2مایک که دقیقا کارش را به ترجمه : 
کت شر  کرده بودپیشنهاد  خصویص سازمان یک  سال پیش در شر

 نکته : جمله بیانگر حال کامل مجهول یم باشد. 

 1پاسخ صحیح گزینه  -77

 بوده است. ترجمه : آیا تا به حال از یک آگیه لذت برده اید اما فورا فراموش کرده اید که برای چه محصویل 

 سال سوم(( –))درس نکته : در جمله واره های اسیم اگر کلمه پرسشر در وسط جمله بیاید ، جمله از حالت پرسشر خارج یم شود. 

 2پاسخ صحیح گزینه  -78

اشند که از اماکن مند ببه جابی دارند ، مثال اگر عالق ترجمه : من در اینجا هستم تا به افرادی کمک کنم که نیاز به اطالعات درباره رفت   
 تاریخ  شهر دیدن کنند. 

 سال چهارم( 3دار فعل استفاده یم شود. )درس  ingنکته : با توجه به مفهوم جمله که بیانگر جمله مرکب معلوم است از ساختار 

  2پاسخ صحیح گزینه  -79

 کوتاه باشد تا یک شخص بتواند آن را در مجال یک نشست   
 
ترجمه: این نویسنده اعتقاد دارد که یک داستان کوتاه باید به اندازه کاف

 بخواند. 

)) به همراه یک فاعل و شکل ساده فعل استفاده یم شود.  so thatنکته : برای بیان هدف و منظور از انجام کاری از ربط دهنده قیدی 

 سال چهارم(( – 6درس 

  3پاسخ صحیح گزینه  -80

نت برای تحقیق درباره قیمت ، کیفیت ، سبک و دوام   چت   برای فروش استفاده کنید.  2ترجمه : از اینت 

 تجارت -4 کیفیت   -3  ماده ، موضوع -2  منش ، اخالق  -1گزینه ها : 

 2پاسخ صحیح گزینه  -81

 که تلفن  با من صحبت یم کرد ، با این وجود من فورا او را شناختم. اگرچه تام صدایش را تغیت  داده بود زماب    

 سابقا -4  به طور منظم -3  شیعا  -2 عموما  -1گزینه ها : 

 4پاسخ صحیح گزینه  -82

 نگران شد و به مدرسه زنگ زد. ترجمه: وقن  بچه او دیر کرد ، مادرش 

شدن  -1گزینه ها:   نگران شدن -4 را پرت کردن حواس کش  -3  مطلع شدن  -2  در گت 

  3پاسخ صحیح گزینه  -83

 ترجمه : ویروس کامال جدید است و محققان تالش یم کنند تا بفهمند چگونه شیوع پیدا کرد. 

 "به نام خدایی که در این نزدییک است"

ییح عیل عاشوری ) مولف کتاب های کانون و طراح آزمون ها( – نظام قدیم سواالت زبان خارج کشور  پاسخ تشر  

 سالم خدمت دانش آموزان عزیز و همکاران سایع و فرهیخته
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 غلبه کردن -4  شیوع پیدا کردن -3  گرفت     -2 برخواست    -1گزینه ها : 

 1پاسخ صحیح گزینه  -84

 امتناع کرد. آخر ما از وقن  که بچه بودیم با هم دوست بودیم.  ن به مناز کمک کرد ترجمه : من متعجب شدم که او 

 امکان -4  جدابی  -3 حدس  -2 خودداری  -1گزینه ها : 

 3پاسخ صحیح گزینه  -85

کت امیدوار هستند.   ترجمه : انتظار یم رفت که عملکرد مایل آن تجارت رو به بهبود باشد ، به همت   دلیل است که همه در شر

 کشف کردن  -4  انتظار داشت    -3  دنبال کردن -2  فهمیدن  -1گزینه ها: 

  2پاسخ صحیح گزینه  -86

به خاطر این که در شغل فعیل اش او فقط مجبور است کار های ، ترجمه : کارگر کارخانه تصمیم گرفته است دنبال کار مهیج تری باشد 
 تکراری انجام دهد. 

 مقرون به رصفه -4  مرکزی -3 تکراری  -2  انعطاف پذیر  -1گزینه ها : 

  1پاسخ صحیح گزینه  -87

 که او باعث
ی

مندگ  خییل متاسف هستم. ، شد  شترجمه: برای آنچه که همرسم گفت و شر

 ، خجالت -1گزینه ها: 
ی

مندگ  حافظه ، خاطره -4  تضاد -3  تصور -2  شر

 کلوز تست: 

هنیت قوی از خود ایجاد کنید وقن  به صورت تلفن  ارتباط برقرار یم کنید. این ذباید رشته مورد مطالعه شما هر چه که باشد، شما 

هم یم تواند خوب باشد و هم بد و ممکن است به خوبی تداوم داشته باشد ، از این رو مهم است خودتان را از پیش برای هر تماس 

شیعا تماس گرفته بودید و آن ها تشویق خواهند شد که فقط تلفن  مهیم آماده کنید تا این که شنونده شما به آساب  دریابد دلییل که 

، بلکه آن چه را که شما از آن ها یم خواهید انجام دهند. ارتباط تلفن  به آن راحن  که تصور یم شود نیست و شنونده نباشند 

ل کردن حقیقت این است که ما نیم توانیم واکنش های چهره داشته باشیم و سو تفاهم ها ممکن است به آسا ب  ایجاد شود و کنت 

 مشکل شود به همت   خاطر است که ذهن ما باید همیشه زایا )خالق( باشد. 

  4پاسخ صحیح گزینه  -88

 یم آید.  toنکته: بعد از صفت مصدر با 

  3پاسخ صحیح گزینه  -89

 شفاها -4 به آساب   -3 بطور آرام و ساکت -2  بطور مخترص -1گزینه ها: 

 2گزینه پاسخ صحیح   -90

 مجهول زمان آینده یم باشد.  مفهوم جمله ،نکته : با توجه به 

  3پاسخ صحیح گزینه  -91

 نکته: برای بیان منظور از شکل مصدر استفاده یم شود. 

  1پاسخ صحیح گزینه  -92

 عمل کردن -4  شامل شدن -3  نشان دادن -2  برخاست   ، ایجاد شدن  -1گزینه ها: 
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( : 1مت   )  

پیدا کنند. در گذشته این کار مهم بود چون  غذا  هزاران سال انسانها تالش کرده اند تا راههابی را برای طوالب  تر نگهداشت   برای      

ه کنند که پیدا کردنشان دشوار بود مثل زمستان. امروزه هنوز هم جاهابی هستند  ذانسانها نیاز داشتند غذای تازه را  برای زمانهابی  خت 

 یم کنند نیاز دارند غذا را به گونه ای نگهدارند که از یخچال استفاده نکنند. ون برق یم بدکه ب
ی

اشند و مردیم که در این مکان ها زندگ
ی دوام بیاورد. آنها نیاز  دارند کاری بکنند تا آنجا که ممکن است غذا مدت زمان بیشت   

ی ها نیم توانند رشد کنند. در خشک کردن ییک از قدییم ترین انواع نگهداری غذا یم باشد. اگر آب       از غذا خارج شود ، باکت 

ون یم گذاشتند تا در برابر آفتاب و باد آب طبییع اشان   میوه و غذا را بت 
ی

ی ، مردم به سادگ زمانهای بسیار قدیم در کشورهای گرمست 

ی بیاورد. خشک کردن می وه ها گاهگایه منجر به )تشکیل( میوه  را از دست دهند.. این کار باعث یم شد که میوه و غذا دوام بیشت 
آلوچه تبدیل به آلوخشک بشود. . بعنوان مثال ، انگور تبدیل به کشمش و جدیدی بشودکامال   

  4پاسخ صحیح گزینه  -93

 از نظر معن  " نگهداری کردن " یم باشد.  1در پاراگراف  ”preserve“کلمه 

 4پاسخ صحیح گزینه  -94

 چیست؟ 2موضوع پاراگراف  

 "تکنیک های نگهداری غذا"

 2پاسخ صحیح گزینه  -95

 نقش جمله ی انگورها تبدیل به کشمش و آلو تبدیل به آلو خشک یم شوند چیست؟ 2در پاراگراف 

 "پشتیباب  کردن از یک اظهار قبیل"

 3پاسخ صحیح گزینه  -96

 برخ  روش های دیگر نگهداری غذا "" 

 ( : 2مت   )

ع سینما نامیده شود. در واقع تعداد زیادی از افراد در توسعه سینما نقش ایفا  یک شخص به تنهابی نیم تواند  کردند. به عنوان مخت 

ی    ج اولت   تصاویر متحرک را در سال  ساخت. این فیلم درباره اسنی بود که در حال دویدن بود و فقط چند  1787مردی به نام موییتی

اع کرده بودند اما بسیاری از این ها فقط افراد دیگری ابزار های مت 1895ثانیه بود. تا سال  عددی برای نشان دادن تصاویر متحرک اخت 

یم توانستند توسط یک فرد در یک زمان تماشا شوند. توسعه این ابزار ها که یم توانست فیلم را بر یک پرده بتاباند امر مهیم بود. 

مخاطب یا افراد بیشت  به نمایش گذاشت. فیلم های او  20عداد توماس ادیسون ییک از اولت   کساب  بود که فیلم های کوتاه برای ت
 مره مثل غدا خوردن یک انسان بود. شامل اجرای آکروبات و رویداد های روز 

در ابتدا ، فیلم ها فقط چند دقیقه بودند. آن ها فیلم های سیاه و سفید و صامت بودند. این فیلم ها معموال فیلم های مستند درباره 

مختلف ، رویداد های جدید ، یا کمدی هابی بودند که مردم را در حال افتادن یا ایجاد چهره های خنده دار نشان یم دادند. بعد اماکن 

ها آن ها داستان های طوالب  تر شدند ، اما هنوز هم هیچ صدابی نبود در عوض ممکن بود موسیق  داب  باشد که در حال نواخت   در 
 نشان داده یم شد.  سالن باشد زماب  که فیلم

پیشه و ترانه  1940و  1930احتماال محبوب ترین فیلم ها در دهه  ) فیلم های صدادار( موزیک ها  بودند. یک خانم خییل معروف هت 

یل تمپل که دخت  بچه ای پنج ساله  . کندکه همه دوستش داشتند بر روی سن برنامه اجرا    بود خوان به نام شر
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  1پاسخ صحیح گزینه  -97

 اساسا بایسن  پاسخ داده شود ؟ 1ترجمه : به کدام سوال در پاراگراف 

اع کرد ؟"  "چه کش فیلم ها را اخت 

 1پاسخ صحیح گزینه  -98

 اشاره به فیلم ها دارد.  2" در پارگراف theyکلمه "

 4پاسخ صحیح گزینه  -99

 موسیقیداب  که یک آلت موسیق  را یم نوازد. 

  2پاسخ صحیح گزینه  -100

 هم بودند.  )سمیع( نها نه فقط دیداری )برصی( بلکه شنیداری"آ

 

مندی ماست   صحنه یکتای هنر
ی

هر کیس نغمه خود خواند و  –" زندگ

خرم آن نغمه که مردم  –صحنه پیوسته بجاست  –از صحنه رود 

 بسپارند به یاد. "

 سهراب سپهری

Hard work is the key of success – A. Ashoory 
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 منحصرا زبان نظام قدیم  -مکالمه

 فریبا توکلی 

131 (4  

 ) اوضاع چطوره؟4) چه خبرا؟  3) پس چی؟  2  چگونه است؟ )1

132 (2 

 there's been something ...... 

 ) چیزي در ذهن من وجود دارد.2) چیزي در لبه وجود دارد.   1

 ) چیزي روي پاي من وجود دارد4 ) چیزي روي خط وجود دارد.3

 

133 (2  

 ) عذر بسیار ضعیف4خود دادن  ) حرکت کردن، تکانی به 3) نمیدانم  2کاري را آغاز کردن  )1

 

134 (2 

زمانی به کار می رود که میخواهیم  … if you don’t mind“  ”یا   ”… do you mind (if)“اصطالح 
 اجازه انجام کاري را از شخصی بگیریم.

 

 

135 (4 

“What brings you here?”  ي گزینه ها "چه چیزي باعث شده به اینجا بیایی؟"به معناي این است که
 دیگر از لحاظ معنایی صحیح نیستند.

 

136 (1 
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 به معناي شروع دوباره و تازه است. ”to turn over a new leaf“یا  ”to turn a new leaf“اصطالح  

 

137 (3 

 یعنی مکانی را ترك کردن  out the doorعبارت 

 

138 (1 

 است.صحیح  1از بقیه جمله متوجه می شویم که قبول کرده است پس گزینه 

 

139 (3 

 ) تا ابد ادامه داشتن2  ) صبر کردن1

 ) گوشی تلفن را روي کسی قطع کردن4 ) به تعویق افتادن3

 

140 (2 

 ) ولم کن2    ) گوش ندادن1

 نقد کردن) 4  ) چیزي را پنهان کردن و نگفتن3
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 منحصرا زبان خارج کشور نظام قدیم  -درك متن

 فریبا توکلی 

156 (3 

 ؟توصیف می کندکدامیک به بهترین نحو ساماندهی متن را 

 یک پدیده ذکر شده، و دالیل براي مبارزه با آن بحث شده اند.

 

157 (2 

 گفته نشده است؟ Borneoکدامیک در مورد جزیزه جنگل هاي بارانی 

 آن جزیره اي است که بیشتر بخاطر طبیعت بکرش ارزشمند شده است.

 

158 (4 

 یگانه است؟ Borneoکدامیک براي 

 pigmyفیل هاي 

 

159 (1 

 نویسنده جنگل هاي بارانی را با اسلحه مقایسه می کند

 

160 (1 

 باشد.هشدار دهنده بهتریم توصیف از سبک متن می تواند 
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161 (4 

 متن بطور عمده در چه مورد بحث می کند؟

 پیشرفت حاصل شده در گسترش هوش مصنوعی

 

162 (2 

 درباره تست تورینگ درست است؟کدامیک طبق متن 

 برخی دانشمندان آن را قابل اعتماد نمیدانند.

 

163 (1 

نگرش فورد و هیز را نسبت به وضعیت فعلی پیشرفت در  نحو بهترین به کدام یک از موارد زیر
 توصیف می کند؟ هوش مصنوعیزمینه توسعه 

 خوشبینانه

 

164 (3 

 در بند دوم به پروژه برمیگردد. anotherکلمه 

 

165 (2 

 درست است؟ Cogکدام جمله درباره 

 آن دارد طوري ساخته میشود که در تست تورینگ موفق شود.
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166 (4 

 اشاره می کند retinaدر بند اول به  itکلمه 

 

167 (3 

 نمیتوانند مردمک چشمشان را منقبض و منبسط کنند. teleostطبق متن ماهی هاي 

 

168( 2 

دلیل آوردن این جمله توسط نویسنده برجسته کردن یک ویژگی ضروري در زنده ماندن کوسه 
 است.

169 (2 

 کدامیک توسط تحقیقی که در بند دوم گزارش شده حمایت نمیشود؟

یا سلول هاي مخروطی در شبکیه هایشان دارند اما نه هر دو  میل یاخته هاي نورپذیر یا کوسه ها
 در آن واحد.

 

170 (3 

 کدامیک عملکرد اصلی و بدیعی کل متن است؟ 

 تعریف عملکرد
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