
 1( گزینه 67

 .دبعد از این که جسد شوهرش را شناسایی کرد پلیس از او خواست تا وسایل شخصی او را جمع کن :ترجمه

استفاده کنیم،  had+p.pو باید از زمان گذشته کامل در گذشته اتفاق افتاده  identifyفعل با توجه به اینکه  

 حذف میشوند  ۴و  ۲گزینه های 

 .دوجه مجهولی دارد حذف می شو 3متن جمله معلوم بوده بنابراین چون گزینه  

 3ینه (گز66

 .د، وظیفه مراقبت از بچه را انجام میده، نه جنس مادهری ماهی ها، جنس نترجمه: در وضعیت از گونه ها

 .درودار به کار می  ingصورت  فعل به ofحرف اضافه  بعد از

 3( گزینه 67

 .دبسیار مفید نبو پیشنهاداتی که در جلسه ارائه شدبیشتر : ترجمه 

 which 3گزینه اشاره کند و در میان گزینه ها تنها  suggestionکه به  منیاز به ضمیر موصولی داری جملهدر 

 .مرا داری

 4گزینه ( 67

 .دنقاشی بسیار نزدیک به ارتباطات بود ، احتماال نخستین هنری بود که به وجود آم ترجمه: از آنجا که

 .مچون نقاشی با سایر هنرها مقایسه شده به صفت عالی نیاز داری

 2( گزینه 78

شروع  اشآزمایشگاه خود بازگشت و روز بعد آزمایش هایش را درباره المپ الکتریکی  اوت، او به ۲2: در ترجمه

 .دکر

 1( گزینه 71

شیشه و لوازم دکوراسیون منزل ساخته شده  ،آثار هنری مانند ظروف سفالیدر این فروشگاه ین همچنترجمه: 

 .دبه فروش میرس ،هنرمند ۰۸توسط بیش از 
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 2گزینه ( 72

 .باغ خود به نابای یافتن ایده برای از مالقات دیگران  بهتری راه : چهترجمه

 1گزینه  (73

کرد و گفت که آنها برای نجات جان آن دختر همه تالش خود را  دفاعرئیس آتش نشانی از تیم خود  :ترجمه 

 .دنه اکرد

 1( گزینه 74

 .تای ایتالیایی متغیر اسستتا غذای پا کوفتهپات و  منو از غذاهای چینی مانند هات موارد موجود در :جمه تر

 3( گزینه 78

 .ددهن ارائهری را در خانه ت د آموزش مناسبنتوانکنند که به نوعی میوالدین احساس میترجمه: بسیاری از 

 4( گزینه77

کنند هنوز به طور زیادی در میان ایالت ها و ویژه تدریس می مدارس در درس خاصی یا در یک مقطعه که آنچ

 .تکشورها متفاوت اس

 3( گزینه76

کنند ، همه آنها با هم دیدار میرهفته یکباهرکرد. اکنون بیشتر دوستانش را در سالن ورزشی مالقات میاد ترجمه: 

 .ز، کبوتر با کبوتر باز با باقول معروفو با دوچرخه سواری در سطح شهر ورزش می کنند. به 

 2( گزینه 77

 دو ساختار را بهم وصل میکند. <و>حرف 

 4( گزینه 77

 .داشت خواهید بهتری صحبت ، باشید راحت آن مورد در صحبت از اگرترجمه: 
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 4( گزینه 78

 لحاادامه داشته و یا نتیجه اش به  حالاز زمان حال کامل برای بیان کاری که در گذشته شروع شده و تا : ترجمه

 .دمربوط است استفاده می شو

 3( گزینه 71

 مکث بدون و ها نت خواندن بدون بتوانید که زمانی تا کنید بتصح ها یادداشت از تا کنید تمرین سپسترجمه: 

 .کنید صحبت

 1گزینه ( 72

 ترجمه: خیلی دراز یا خیلی کوتاه

 .یا دو عبارت هم پایه را بهم وصل کرده

 1گزینه  (73

 اتفاق ویژه.یک معرفی کردن  ؟هدف اصلی نویسنده در این متن چیستترجمه: 

 3( گزینه 74

ری کمترق نند و برای مدت زمان مشخصی از بکشرکت می <ساعت زمین>توجه به متن ، افرادی که در با ترجمه: 

 .داستفاده می کنن

 4( گزینه 78

 نمی شد. کسی احساس ناراحتی، سرما باعث با توجه به متن در سینمای دوچرخهترجمه: 

 4( گزینه 77

رگرم س؟ دبه بهترین نحو توصیف می کن <ساعت زمین>نگرش نویسنده را در مورد  رکدام یک از موارد زیترجمه: 

 .شده

 2گزینه  (76

 نمتن به طور عمده در چه موردی بحث میکند ؟ برای یافتن سیاره های مشابه زمیترجمه: 
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 2( گزینه 77

 .ت، پایان نیافوریت کلپر بالفاصله پس از شروعبا توجه به متن مامترجمه: 

 1( گزینه 77

این وضعیت شرایطی را توصیف  ؟درا توصیف می کن راد کدام یک از موارد زیر به بهترین شکل جمله خطترجمه: 

 .دی نمی تواند برآورده شوکند که شرایط ذکر شده در جمله قبلمی

 3( گزینه 188

یک سیاره به چه ویژگی ؟ ددر متن اطالعات کافی برای پاسخ دادن به کدام یک از سواالت زیر وجود دارترجمه: 

 .دهایی نیاز دارد تا بتواند تامین کننده حیات باش

 

 نادیا ناصری 
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