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 پریا سلیمانیای از ارائه

76 

 1گزینه 

 ترتیب رعایت شده: این 1 یصورت زیر است و تنها در گزینهترتیب صفات پیش از اسم به

«رنگ + شکل + سن + اندازه + کیفیت نس + ملیت +ج»  

77 

 3گزینه 

رخ داده باشد، از ساختار  در گذشته دهیمبرای اشاره به چیزی که با توجه به شرایط و قراین احتمال زیاد می

“must have + p.p” کنیم.استفاده می 

78 

 2گزینه 

 ساختار زیر را به خاطر داشته باشید:

“It + to be صفت + صرف فعل + to مصدر با” 

79 

 4گزینه 

است؛ بنابراین، در جای خالی به  ”has been welcomed“جمله شویم که فعل اصلی با کمی دقت متوجه می

در حقیقت  ”The new television series“نیاز داریم. با توجه به اینکه ( adjective clause)عبارت وصفی 

 پس به ساختار مجهول نیاز داریم: مفعول جمله بوده،

which has been named…... 

 ی عبارت وصفی )با حذف ضمیر ربط و فعل( به صورت زیر است:شدهصورت کوتاه

The new television series named after … 

80 

 3گزینه 

 «هر تیم از تعدادی افراد تشکیل شده است که هرکدام یک مسئولیت مشخص دارند.»ی جمله: ترجمه

 ( رابطه4( فرد        3        تماس( ارتباط، 2              ( ورزش1

81 

 2گزینه 

 «.آورمخاطر نمیاکنون نامتان را به، اما در نظر من بسیار آشنا هستیدشما »ی جمله: ترجمه

 آوردن( به یاد 2                ( فهمیدن، پی بردن1

 ( حدس زدن، تخمین زدن4        ( بیان کردن، ابراز کردن3

82 

 3گزینه 

 «.نظرات جان را جدی نگیر؛ او آنچه را در واقع گفت، منظور نداشت»ی جمله: ترجمه

 طرز بسیار بدی( به4       طور جدی( به3         ، با اطمینانقویاً( 2              طرز مناسبی( به1
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83 

 4گزینه 

اشید غلبه کنید و در آموز، شما باید بر هر ترسی که ممکن است داشته ببه عنوان یک دانش»ی جمله: ترجمه

 «.های کالسی تا حد امکان مشارکت داشته باشیدبحث

 ( غلبه کردن4                   ( جدا کردن3               ( رنج کشیدن2            ( آزاد کردن1

84 

 2گزینه 

 «گوییم، نرسیم.اگر ما زمانی که می شودمادرم همیشه یه ذره نگران می»ی جمله: ترجمه

 ( متمرکز4        توصیه، صالح( قابل3          مضطرب ،( نگران2                     ( آگاه1

85 

 1گزینه 

 «ها موافق نیستم.نظرات او قائلم، اگرچه با آنمن بیشترین احترام را برای »ی جمله: ترجمه

 ( اجازه4    رز ایستادن( موضع، ط3                     ( احساس2                 ( احترام1

86 

 1گزینه 

ها تنها بر توانند تعمیم داده شوند )یا نه(، از آنجایی که آنسخت است که بدانیم آیا این نتایج می»ی جمله: ترجمه

 «دو شرکت کوچکی که فقط برای مدت شش ماه بررسی شدند، متکی هستند.

 ( نادیده گرفتن4       ( ارزیابی کردن3         پیشنهاد دادن (2         ( تعمیم دادن، عمومیت دادن1

87 

 3گزینه 

 «تحت شرایط موجود، بسیاری از کودکان گرسنه هستند؛ شرایطی که باید تغییر کند.»ی جمله: ترجمه

 ( مقایسه کردن4      بودن ( وجود داشتن، موجود3          بینی کردن( پیش2       شدن  ( شامل1

88 

 2گزینه 

 خالی نیاز به عبارت وصفی داریم. در جای

 اصل جمله به این صورت بوده:

… someone who speaks … 

 someone“به شکل  دار(ing-)با حذف ضمیر ربط و تبدیل فعل معلوم به فعل  ی آنشدههکه صورت خالص

speaking”  است. 2 یاست. تنها گزینه صحیح، گزینه 

89 

 4گزینه 

 ( اگرچه4     ، به منظور اینکه( تا3          ( هنگامی که2          ( از زمانی که، زیرا1

 ضاد است، به حرف ربط تضاد نیاز داریم.ی جمله که بیانگر یک تبا توجه به ادامه

90 
 1گزینه 

 ( موضوع، ماده4        ( شریک3          ( فعالیت2             ( زبان1

91 
 1گزینه 

 ( ارتباط4      ( لهجه3         حقیقت (2             ( مورد1
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92 

 3گزینه 

 صحیح است: 3ی به معنای جمله و همچنین ساختار زیر، تنها گزینه با توجه

“It + to be صفت + صرف فعل + to مصدر با” 

93 

 3گزینه 

 «یابد.ی ... ادامه میمتن احتماالً با بحث درباره»سوال:  یترجمه

 «کنندعمر می بطه با اینکه زنان بیشتر از مردانعواملی به جز عوامل فرهنگی در را»گزینه:  یترجمه

94 

 4گزینه 

 «. سیگار کشیدن ... معتقد است توان این را از متن فهمید که نویسندهمی»سوال:  یترجمه

 «فرهنگ است یک عادت مربوط به»گزینه:  یترجمه

95 

 4گزینه 

 «.بهبود بخشند با ...  را توانند وضع جسمانی خودکه مردان میتوان این را از متن فهمید یم»سوال:  یترجمه

 «شانبهتر مراقب مردن از مشکالت سالمتی»گزینه:  یترجمه

96 

 1گزینه 

 «، براساس متن صحیح است؟زیر هایتیک از عبارکدام»سوال:  یترجمه

ی یک عادت جتماعاکشیدند، زیرا آن )استعمال سیگار( از لحاظ زنان در گذشته سیگار نمی»گزینه:  یترجمه

 «شد.منفی درنظر گرفته می

97 

 1گزینه 

 «.رسد باور دارد که ... نویسنده به نظر می»سوال:  یترجمه

 «های چاپی باقی خواهند ماندکتاب»گزینه:  یترجمه

98 

 4گزینه 

 «کند؟ی چه موضوعی بحث میپاراگراف دوم عمدتاً درباره»سوال:  یترجمه

 «های الکترونیکیکتابهای مزیت»گزینه:  یترجمه

99 

 2گزینه 

 «در پاراگراف دوم احتماالً ... است. «جین ایر»نام »سوال:  یترجمه

 «یک عنوان کتاب»گزینه:  یترجمه

100 

 2گزینه 

 «گردد.به ... برمی در پاراگراف دوم”that“ کلمه »ترجمه سوال: 

 «خواندیمای که داشتیم میصفحه»ترجمه گزینه: 
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