
 400پاسخنامه تشریحی تجربی 

 (   3زبان      1)گرامر درس   2 (گزینه 76

 «قالیچه ها هنوز دستی هستند. اولین قالیچه ها با دست تولید می شدند و زیباترین» ترجمه جمله:

 نکته مهم درسی

 گزینه مجهول می باشد.تنها  2تست در وجه مجهولی است زیرا که قالیچه تولید نمی کنند بلکه تولید می شوند. گزینه 

 (   1زبان      4)گرامر درس   1(گزینه 77

 «ستارگان در جهان ما از نظر دما، رنگ، درخشان بودن، اندازه و حجم متفاوتند.» ترجمه جمله:

 نکته مهم درسی

 بکار می رود. inحرف اضافه   varyبعداز  

 (   1زبان    2)گرامر درس    1 (گزینه 78

 «مردمان باستان احتماال شامل فعالیت های علمی و اعتقادات مذهبی بود.طب » ترجمه جمله:

 نکته مهم درسی

 بعد از صفت، اسم بکار می رود 

 (   2زبان     1)گرامر درس    1 (گزینه 79

عضای بدن در انسان ها، موهای اطراف چشم ها و گوش ها و داخل دماغ از ورود گرد و غبار و حشرات به داخل این ا» ترجمه جمله:

 «جلوگیری می کنند.

 نکته مهم درسی

 در این تست کاربرد فعل مطرح است. جمله به فعل اصلی در زمان حال ساده نیاز دارد.

 (   2زبان     1)واژگان درس    3 (گزینه 80

 «کدام کشاورزان و کدام مناطق اولین کاربران تکنولوژی جدید در توسعه کشورها خواهند بود.» ترجمه جمله:

 (معادل ها4   (مناطق3  (فاصله ها2  (آداب و رسوم1 

 (   2زبان     3)واژگان درس    2 (گزینه 81

  «استرالیا هویت فرهنگی خودش را دارد، که از مال بریتانیا خیلی متفاوت است.» ترجمه جمله:

 (رصدخانه4   (دانش3   (هویت2   (موضوع1 

 (    3زبان    2)واژگان درس    4 (گزینه 82

چیزی از قبیل گزارش، کتاب، یا برنامه ای گردآوری می کنید، شما آن را با جمع آوری کردن و کنار هم وقتی که شما » ترجمه جمله:

 «گذاشتن بسیاری از اطالعات تولید می کنید.

 (گردآوری کردن4  (جذب کردن3  (مبادله کردن2  (ربط دادن1 
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 (   3زبان     2)واژگان درس    3 (گزینه 83

 «در بزرگراه به خاطر تصادف مشکالت غیرمنتظره ای رخ داده اند.» ترجمه جمله:

 (غیر قابل تغییر4  (غیر منتظره3  (در معرض خطر2  (مقدماتی1 

 (    2زبان     1)واژگان درس   4 (گزینه 84

استفاده کند، بنابراین شیوا مسئول آنالین کردن همه بچه مادر شیوا در زبان انگلیسی روان نیست و نمی تواند از تکنولوژی » ترجمه جمله:

 «توی کالس آنالین است قبل از اینکه او کارش را در کالس آنالین شروع کند.

 (روان4   (معمولی3   (دقیق2  (اجتماعی1 

 (   3زبان     2)واژگان درس    1 (گزینه 85

ما در آینده باید اطمینان حاصل کند که شما خوشحال می شوید با برنامه به او بگوئید که منظورش را خوب فهمیدید ا» ترجمه جمله:

 «هایی که خیلی مستقیم بر شما تاثیر بگذارد.

 (غیر قابل فهم4   (ناگهان3   (واقعا2  (مستقیما1

 (   2زبان     2)واژگان درس    2 (گزینه 86

 «او تمام شب را ادامه خواهد داد.او حرف زد و حرف زد. در یک نقطه من فکر کردم که » ترجمه جمله:

 (چسبیدن به4   (فهمیدن3  (ادامه دادن2  (مراقبت کردن1 

 (  3زبان      3)واژگان درس    3 (گزینه 87

 «مانند بسیاری از دختران دیگر، آنا همیشه از مادرش مشاوره می گیرد چون می داند که یک دست صدا ندارد.» ترجمه جمله:

 پر کردن است. (کار نیکو کردن از1 

 (آشپز که دو تا شد آش شور می شود یا بی نمک2 

 (کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز4 

 ترجمه متن کلوز

درصد کاربران اینترنت  20بود. بر طبق یک مطالعه جدید، " 12345"وقتی که اینترنت جدید بود، مشهورترین کلمه عبور 1990در دهه 

است. سایر کلمات عبور مشهور " 123456 ". درحال حاضر کلمه عبور خیلی محبوبساده را انتخاب می کنند خیلی عبور هنوز یک کلمه

"abc123 " و خود کلمه "دوستت دارم"و" password" .هستند 

نند گذاشتن کلید خانه از نظر حفاظت داده ها، کلمات عبور مانند این ها خیلی موثر نیستند.بر طبق متخصصان امنیت کامپیوتر، این ما

 زیر پادری جلوی در است. پیدا کردنش خیلی آسان است.

اکثر مردم باید تا االن می دانستند که کلمه عبور آسان ایده خوبی نیست. این یک موضوع تازه نیست و در مورد امنیت اینترنت در رسانه 

آن هکرهایی بوده اند که به دنبال روش های آزار و اذیت یا پول هستند.ها داستان های زیادی رخ داده اند. از همان ابتدا، وب تحت حمله 

ها ایمیل یا حساب کاربری دیگری را وارد می کنند، اطالعات شخصی را می دزدند و از آن برای خالی کردن حساب های بانکی یا کارت 

 های اعتباری استفاده می کنند.
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 (   2زبان     2)واژگان درس    2 (گزینه 88

 (مریی4   (فداکار3   (اخیر2   (کوچک1 

 (    2زبان    2)واژگان درس    3 (گزینه 89

 (متوسطه4   (موثر3   (بشاش2  (سخاوتمند1 

 (   2زبان      1درس  گرامر)  4 (گزینه 90

 نکته مهم درسی

 درست است. 4ترتیب کلمات در گزینه 

 (   2زبان     2درس   گرامر)  4 (گزینه 91

 درسینکته مهم 

حذف می شوند که فعل کامل نیستند. و عبارت اول جمله نشان می دهد که زمان  2و1در این جمله به فعل اصلی نیاز است و گزینه های 

 حال کامل درست است.

 (   3زبان     1)واژگان درس    2 (گزینه 92

 نکته مهم درسی

می توانند دو عبارت فعلی را به هم ربط دهند که در این صورت  and , orدر این جمله کاربرد کلمات ربط مطرح است و کلمات ربط 

 فعل اول در هر زمان و شکل باشد فعل بعداز کلمه ربط نیز باید در همان زمان و شکل باشد.

 1متن شماره  

تر از فوائد خواب شب هایشان را به پارتی گرفتن سپری می کردند. حال، آن ها خیلی بیش در چند دهه گذشته، فوتبالیست های حرفه ای

 شبانه خوب آگاه هستند.

شروع شد، وقتی که فروشنده تشک نیک لیتلهیلز با مدیر تیم فوتبال منجستر،آلکس فرگوسن، تماس گرفت و  1990تغییر از اواسط دهه 

گوسن عالقمند شد و سوال کرد آیا او تا کنون به این که چگونه خواب به عملکرد در زمین فوتبال اثر می گذارد توجه کرده است. فر

لیتلهیلز مشاور رهبری ترتیب یک سخنرانی توسط لیتلهیلز برای تیمش داد. طولی نکشید همه اعضای تیم تشک و بالش تازه گرفتند و 

او برای هر بازیکن  2004، او برای تیم جام جهانی انگلستان تشک های را فراهم کرد و در یورو 1998کننده تشک فوتبال شد. در سال 

 نامه خواب فردی را خلق کرد.بر

، متخصص 2011اندک اندک، مدیران باشگاه ها به همین دلیل شروع کردند بیشتر به تحقیق علمی در مورد خواب توجه کنند.در سال 

ساعت در هر شب بطور خیلی زیاد سرعت و دقت شوت بازیکنان بسکتبال را  10- 8خواب کشف کرد که افزایش دادن ساعات خواب به 

ساعت خواب بد  64تنها یک شب با خواب ناکافیمی تواند خطر جراحت را افزایش دهد و ایش داد. تحقیق دگر نشان می دهد که افز

 قدرت، توان و تعادل کاهش می دهد و می تواند حتی باعث می شود بدن ماهیچه های خود را بخورد.

 3( گزینه 93

 «د؟متن عمدتا در مورد چه چیز بحث می کن» ترجمه جمله:

 «اهمیت خواب در ورزش حرفه ای.»     
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   (تغییر کامل در عادت های خواب1 

 (مدیران باشگاه ها و تصمیماتشان2 

 (رابطه بین خواب و جراحت ورزشی4 

 1(گزینه 94

 «بر اساس متن، آلکس فرگوسن مجذوب ایده لیتلهیلز شده بود.» ترجمه جمله:

 (با پارتی گرفتن باریکن ها سرگرم شد.2 

 تجربه عجیبی داشت 1990(در اواسط دهه 3 

 (از لیتلهیلز خواست برای بازیکن هایش برنامه خواب ابداع کند.4 

 4(گزینه 95

 «اط نظر معنی نزدیک تر است به فراهم کردن. 2در پاراگراف  suppliedکلمه » ترجمه جمله:

 (فراهم کردن4  (بخشیدن3  (انتخاب کردن2  (دستور دادن1 

 3(گزینه 96

      «را به بهترین وجه توصیف می کند؟ 3کدامیک از موارد زیر نقش جمله آخر در پاراگراف » رجمه جمله:ت

 «آن برای حمایت از آنچه که پیشتر در پاراگراف بیان شده اطالعات بیشتری را اضافه می کند.»       

 (آن عنوان برای پاراگراف بعدی را معرفی می کند.1 

 که در جمله قبلی توصیف کرده را تصحیح می کند(آن عقیده غلط را 2 

 (آن شرح می دهد که بحث ارائه شده در جمله قبلی بر اساس واقعیت ها نیست.4 

 2ترجمه متن 

صور اگر شما به فکر کارهایی هستید که روبات ها نمی توانند انجام دهند، شما احتماال پزشکان و معلمان در باالی لیست قرار خواهد داد. ت

، اما برخی کارها به ارتباط و خالقیت انسانی نیازمند هستند. اما آیا ما داریم آسان است ن ربات های تمیز کننده و کارگران کارخانهکرد

در بعضی موارد، آن ها در تشخیص بیماری ها در حال حاضر بهتر از  ارزش کارهایی که ربات ها می توانند انجام دهند را پائین می آوریم.

پزشکان عمل می کنند. همجنین، بعضی از بیماران در اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی خود با ماشین نسبت به انسان ممکن است 

 ند وجود داشته باشد.احساس راحتری داشته باشند. بعد از همه این مسائل، آیا جایی برای ربات ها در آموزش می توا

: آنتونی سلدون متخصص آموزش چنین فکر می کند. و او حتی داده ای در مورد رباتی که مسئولیت کالس را بعهده می گیرد دارد

. او پیش بینی می کند که ربات ها کار اصلی انتقال اطالعات را انجام خواهند داد و معلمان مانند دستیار خواهند بود. ربات ها 2027

خواهند خواند. سپس اطالعات را به هر دانش آموز سازگار  شمند حرکات صورت بچه ها را و شاید حتی سیگنال های دهنی آن ها راهو

می دهند.این یک عقیده مشهور نیست و غیر محتمل است که ربات ها احساس همدردی کنند و مانند سایر انسان توانایی برقرای ارتباط 

 ند.ن ها را داشته باشبا انسا
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تا  6گرچه، به یک چیر مطمئن هستیم. یک معلم ربات ابدا بهتر از هیچ معلمی نیست. در برخی قسمت های دنیا، معلم کافی نیست و 

سالگی به مدرسه نمی روند. آین معضل تا حدودی بوسیله ربات ها می تواند حل شود زیرا که آن ها می  14درصد بچه ها در سن زیر  16

 یس کنند و استرس نمی گیرند یا خسته نمی شوند یا برای کار آسانتر و با حقوق باالتر جای جابجا نمی شوند.توانند همه جا تدر

 1(گزینه 97

 «متن عمدتا در مورد چه چیز بحث می کند؟» ترجمه جمله:

 ربات ها در آموزش»     

 چگونه ربات ها با انسان ها ارتباط برقرار می کنند(2 

 های معلم (انواع گوناگون ربات3 

 تغییر خواهد کرد 2027(چگونه آموزش در سال 4 

 4(گزینه 98

 «در معنی نزدیک تر است به شناسایی کردن. 1کلمه تشخیص دادن در پاراگراف » ترجمه جمله:

 (شناسایی کردن4  (مصرف کردن3  (هشدار دادن2  (پرهیز کردن1 

 1( گزینه 99

 «پیش بینی انتونی سلدون در مورد ربات ها به نظر نمی رسد درست از آب در آید.بیان شده که  2در پاراگراف » ترجمه جمله:

 (بطور درست شرح داده نشده است.2 

 معلمان انسانی را نگران کرده است(3 

 (در همه جای دنیا حمایت کنندگانی دارد4 

 2(گزینه 100

 «درست است؟ 3کدامیک از جمالت زیر بر اساس پاراگراف »ترجمه جمله:

 «معلمان انسانی در بعضی از قسمت های دنیا در دسترس نیستند.»     

 سال می خواهند کار کنند ولی به مدرسه نروند. 14درصد بچه ها جوانتر از  16تا  9(1 

 (ربات ها می توانند به معلمان انسان کمک کنند تا کمتر استرس بگیرند یا خسته شوندو3 

 نمی شود.( به اکثر معلمان حقوق کافی پرداخت 4 
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