
 )88صفحۀ ، زمان گذشتۀ کامل، 3، درس 3زبان انگلیسی  (گرامر، »1«گزینۀ  -76

 »و خواست تا وسائل شخصی او را تحویل بگیرد.بعد از اینکه جسد همسرش را شناسایی کرد، پلیس از ا«ترجمۀ جمله: 

 نکتۀ مهم درسی:

 از باید خالی جاي در بنابراین ،است افتاده اتفاق گذشته در» خواستن« معناي به ask فعل از قبل »کردن شناسایی« معناي به identify فعل
  .شود استفاده کامل گذشته زمان

 )72 ، اسم مصدر، صفحۀ2، درس 2زبان انگلیسی (گرامر،  »3«گزینۀ  -77

 ».ماده جنس نه دهد می انجام را ها بچه از کردن مراقبت ي وظیفه که است نر جنس این ، ماهی هاي گونه برخی در«ترجمۀ جمله: 

 نکتۀ مهم درسی:

  .است موجود 3 گزینه در تنها که داریم مصدر اسم به نیاز  ofحرف اضافۀ  از بعد

 )57، صفحۀ جمله واره موصولی، 2، درس 3زبان انگلیسی (گرامر،  »3«گزینۀ  -78

 ».نبودند مفید شد مطرح جلسه در که پیشنهاداتی اکثر«ترجمۀ جمله: 

 نکتۀ مهم درسی

 کامال خالی جاي در they فاعلی ضمیر بکارگیري) .  2 و 1 هاي گزینه رد( داریم که معناي به which موصولی ضمیر به نیاز خالی جاي در
 .( 4 گزینه رد(   است نادرست

 )57، مقایسۀ صفات ، صفحۀ 2، درس 1(گرامر، زبان انگلیسی  »4«گزینۀ  -79

 وجود به که است هنري شکل) ترین قدیمی( اولین احتماال ، دارد)   افراد میان(  روابط به نزدیکی بسیار ارتباط نقاشی که آنجا از «ترجمۀ جمله: 
 ».است آمده

 نکتۀ مهم درسی

 اسم. )3 و 2 هاي گزینه در( کرد استفاده تساوي و برتر صفات از توان نمی بنابراین ، شود نمی انجام مورد دو بین مقایسه سوال صورت در

form  مانند اسم معرف یک به نیاز مفرد حالت در »شکل« به معناي the 1 گزینه رد( دارد .( 

 )77، صفحۀ 3،  درس 1، زبان انگلیسی واژگان( »2«گزینۀ  -80

 ».کرد شروع را اش الکتریکی المپ روي بر را تحقیقاتش بعد روز و برگشت آزمایشگاهش به او ، آگوست 26 در«ترجمۀ جمله: 

 اختراع ) 4   ترکیب ) 3   تحقیق )2   نسل ،تولید ) 1

 )83صفحۀ ،  3،  درس 2(واژگان، زبان انگلیسی  »1«گزینۀ  -81

ده است را می هنرمند ساخته ش 80 بیش از و وسائل تزیینی خانگی که توسطسفال، شیشه  مانند اي هنري آثار همچنین مغازه«ترجمۀ جمله: 
 »فروشد.

 ) ابزار4  محصول) 3   ) گنجینه2   ) سفال1

www.konkur.in

forum.konkur.in



 )29،  صفحۀ 1،   درس 3(واژگان، زبان انگلیسی  »2«گزینۀ  -82

  ببینی؟)  را دیگران باغچه( که این از بهتر راهی چه خودت باغچه براي منظور یافتن ایدة نابی به«ترجمۀ جمله: 

 تصور) 4   تجربه) 3  ، ایدة نابالهام ) 2   حل راه) 1

 )49، صفحۀ 2درس   ،1(واژگان، زبان انگلیسی  »1«گزینۀ  -83

 داده انجام دختر جان نجات براي را است بوده الزم که آنچه هر آنها که گفت و کرد دفاع تیمش از نشانی آتش ایستگاه رئیس«ترجمۀ جمله: 
 ».اند

 ) انتقال دادن4  ) هشدار دادن3  ) مصرف کردن2  ) دفاع کردن1

 )104،  صفحۀ 4،  درس 1(واژگان، زبان انگلیسی   »1«گزینۀ  -84

 ».است متغیر ایتالیایی پاستاي غذاهاي تا دامپلینگز و پات هات مانند چینی غذاهاي از دارد وجود غذا فهرست در که مواردي«ترجمۀ جمله: 

 کردن تولید) 4  دادن گسترش ) 3  کردن نتخاب) ا2   بودن تغیر) م1

 )116صفحۀ ،  4،  درس 1(واژگان، زبان انگلیسی   »3«گزینۀ  -85

 ».دهند ارائه خانه در تري مناسب آموزش توانند می نوعی به آنها که کنند می احساس والدین از سیاريب«ترجمۀ جمله: 

 تکراري) 4   مناسب )3  جسمانی )2   صادقانه) 1

 )57،  صفحۀ 2،  درس  3(واژگان، زبان انگلیسی   »4«گزینۀ  -86

در ایاالت و کشورها  شدتآموزش می دهند هنوز نیز به یک سطح مشخص و در یک موضوع خاص آنچه که مدارس در مورد «ترجمۀ جمله: 
 »متغیر است.

 ، به شدت) به شکل گسترده اي4  ) به تدریج3   ) واقعا2ً  ) به شکل ناگهانی1

 )84،  صفحۀ 3،  درس 3(ضرب المثل، زبان انگلیسی    »3«گزینۀ  -87

 [در سطح شهر] ه اي یک بار، آن ها با هم قرار می گذارند و با دوچرخه سواريآشنا شد. حاال هفتیشتر دوستانش در باشگاه ا بباد «ترجمۀ جمله: 
 »کبوتر با کبوتر، باز با باز«می کنند. همانطور که ضرب المثل داریم :  ورزشبا هم 

 ) باد آورده را باد می برد2   کار نیکو کردن از پر کردن است) 1

 ) دو فکر بهتر از یک فکر است4    ) کبوتر با کبوتر، باز با باز3

 ترجمۀ کلوز تست

. ابتدا باید کتابی را انتخاب کنید که از آن لذت الزم است که به دقت براي انجام آن آماده شوید صحبت کنید در رابطه با یک کتاب وقتی که شما قرار است
بعد از اینکه  .ه صحبت می کنید احساس راحتی کنیداگر در رابطه با آنچه ک داشتبهتري خواهید  صحبتبردید و می توانید آن را به خوبی درك کنید. شما 

بر . از برگه هاي یادداشت کوچک یا تکه هاي کاغذ استفاده کنید . سپس نکته برداري کنیدگویید بمی خواهد  رابطه با آنچهشما کتاب را انتخاب کردید در 
باید زمانبندي کنید تا  حالبدون خواندن یادداشتها و بدون مکث زیاد صحبت کنید. تا زمانی که بتوانید روي صحبت کردن از روي یادداشت ها تمرین کنید

www.konkur.in

forum.konkur.in



زمانبندي درستی برسید. در نهایت صحبت سخن خود را تعدیل کنید تا به نباشد. در صورت لزوم  که صحبت شما بیش از حد طوالنی یا کوتاه یدمطمئن شو
 به آن گوش دهید. وانید رین کنید یا آن را ضیط کنید تا بتخود را با یک دوست تم

 ) 34صفحۀ  حروف ربط،، 1،  درس 3، زبان انگلیسی گرامر( »2«گزینۀ  -88

 نکتۀ مهم درسی

ساختار هاي به کار از سوي دیگر، »). 4«جمله را به لحاظ معنایی ناقص می کند (رد گزینۀ » که«به معناي  whichبکارگیري ضمیر موصولی 
 »).3و  1«نیاز دارند (رد گزینه هاي  itبه ضمیر مفعولی » 3و  1«رفته در گزینه هاي 

 )116،  صفحۀ 4، درس 1نگلیسی (واژگان، زبان ا »4«گزینۀ  -89

 ) راحت4 ) برجسته3  ) داوطلبانه2  ) تجدیدپذیر1

 )64 صفحۀ زمان حال کامل ،، 2،  درس 2(گرامر، زبان انگلیسی  »4«گزینۀ  -90

 نکتۀ مهم درسی

در گزینۀ  thatاز سوي دیگر، بکارگیري »). 2«از زمان گذشتۀ کامل استفاده کرد (رد گزینۀ گذشته ندارد، پس نمی توان جمله ربطی به زمان 
 »).3«(رد گزینۀ باید از یک زمان کامل در جاي خالی استفاده کرد  after حرف ربطبه دلیل وجود »). 1«کامالً نادرست است (رد گزینۀ » 1«

 )24صفحۀ  ، 1،  درس 3(واژگان، زبان انگلیسی  »3«گزینۀ  -91

 ) نکته4  ) مکث3   ) دلیل2   ) تعریف1

 )34صفحۀ  ، حروف ربط، ،  1،  درس 3(گرامر، زبان انگلیسی  »1«گزینۀ  -92

 نکتۀ مهم درسی

 جزو حروف همپایه ساز است و ساختارهاي به کار رفته در اطراف آن باید یکسان باشند. orحرف 

 :1ترجمۀ درك مطلب 

 "بودجۀ بزرگ جهانی براي طبیعت"هستم و این ماه ساعت ساالنۀ زمینِ سازمان یط زیست تالش براي [حفظ] مح واقعی برايمن یک هوادار 
چیز هایی مثل تلویزیون،  ؛خاموش می کنیدشب  9تا  8بین ساعت غیر ضروري را  و برق است. ساعت زمین رویدادي است که شما المپ ها

مردم در گروه هایی جمع می شوند و بدون  لکهها در خانه در تاریکی براي یک ساعت نمی نشینید. بتنشما  مپیوتر و وسیلۀ بازي تان. هر چند،کا
محبوب هستند و شرکت در آن بسیار لذتبخش مثل حرکات موزون، آتش بازي و برنامه هاي موسیقی  کارهاییاستفاده از برق خوش می گذرانند. 

 است. 

رویداد ت زمین شرکت می کنند و امسال بسیار مهم است چرا که دهمین سالگرد این برنامه است. اري از از افراد سرشناس در رویداد ساعیبس
جنگلی را در اوگاندا کاشته اند، صفحه هاي زمین تنها مربوط به صرفه جویی در مصرف برق نیست، افرادي که در این زمینه فعالیت دارند 

 انتین براي حفاظت از دریا تصویب کرده اند.ر آرژخورشیدي در هندوستان ساخته اند و قانونی را د

ه ام. سال گذشته، بوددر مدرسه و دانشگاه بسیاري  يفعالیت ها بخشی از سال اخیر هر ساله در رویداد ساعت زمین شرکت کرده ام و  5من در 
ادامۀ تماشاي فیلم رکاب زدن دوچرخه براي مثال دانشگاه من یک سینماي دایره اي در محیط باز داشت. در سینماي دایره اي، تنها راه براي 

یلم ادامه زیاد بود که کمک می کرد تا تماشاي ف آن قدرتان است، اگر همه توقف کنند، صفحۀ نمایش خاموش می شود! خوشبختانه تعداد ما 
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براي کسانی که رکاب نمی زدند شکالت داغ و پتو پیدا کند و ما این کار را نوبتی انجام می دادیم. هرچند بیرون در شب بسیار سرد بود، اما 
 هر که آنجا بود، لذت بسیاري برد.داشتیم. 

 ) (درك مطلب ، ترکیبی »1«گزینۀ  -93

 »چیست؟هدف اصلی نویسنده از نگارش متن «ترجمۀ جمله: 

 »تا یک رویداد خاص را معرفی کند«

 (درك مطلب ، ترکیبی ) »3«گزینۀ  -94

 .»طبق متن، افرادي که در رویداد ساعت زمین شرکت می کنند .. «ترجمۀ جمله: 

 »براي مدت زمان مشخصی برق کمتري استفاده می کنند.«

 (درك مطلب ، ترکیبی ) »4«گزینۀ  -95

 .»ده است که در سینماي دایره اي ... در متن عنوان ش«ترجمۀ جمله: 

 »هواي سرد باعث نشد که کسی احساس ناراحتی کند.«

 (درك مطلب ، ترکیبی ) »4«گزینۀ  -96

 »کدام یک از موارد زیر به بهترین شکل نگرش نویسنده به رویداد ساعت زمین را نشان می دهد؟«ترجمۀ جمله: 

 »سرگرم شده«

 

 :2ترجمۀ درك مطلب 

؟ داشته باشد ات وجودیکه در آنها ح سوال سخت است. آیا سیارات دیگري هستند؟ پاسخگویی به این ما وجود دارد ر کهکشانده تعداد سیاره چ
رات قابل زندگی طراحی یافتن سیا يکه برا. ناسا تلسکوپ فضایی کپلر را زي است که مأموریت کپلر امید دارد که کشف کندهمان چاین دقیقاً 

کشف کرده  مان پنج سیاره جدید به اندازه زمین در ماوراي منظومه شمسی[این تلسکوپ] کنون به فضا پرتاب کرد. تا 2009ر سال د را دشده بو
ان بر روي آن زندگی کرد. تیم کپلر پیش بینی بتو تر از آن است که سیار گرماین سیارات گرم تر از زمین هستند و تا آنجا که می دانیم ب است.

 سال (و احتماالً بیشتر) براي یافتن یک سیاره به مانند زمین وقت نیاز خواهند داشت.3که آنها حداقل  می کند

یک سیاره که قابل زندگی باشد (زندگی براساس کربن مانند زمین) این است که آنجا آب مایع ( نه یخ زده یا  اینکه ساده ترین ملزومات براي
سیاره و در نتیجه دما مهم هستند. همچنین الزم است میزان مناسبی از هوا در آنجا وجود  ه از خورشیدوجود داشته باشد بنابراین فاصل گاز)

بود که نمی تواند در بردارندة ، گرانش ضعیف آن به معناي آن خواهد . اگر یک سیاره به اندازه مریخ (نصف اندازه زمین) کوچک باشدداشته باشد
وي و هواي بیش از اندازه اي دارد. بنابراین زه زمین) باشد، گرانش بسیار قبرابر انداچهار (اگر یک سیاره به اندازه نپتون  مولکول هاي هوا باشد.

 اندازه نیز مهم است.

اما این  به مشاهده خود ادامه دهد  2013تا سال  این تلسکوپ  طبق برنامه ریزي قرار است هزینه مأموریت تقریباً شش هزار میلیون دالر است.
 کهکشان[بفهمیم که  ریا خوشحال خواهیم شد اگآیا ما ناراحت خواهیم شد اگر بفهمیم در کهکشانمان تنها نیستیم تمدید شود. زمان می تواند 

 یگري از حیات شریک هستیم؟دگونه هاي  را با مان]
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 (درك مطلب ، ترکیبی ) »2«گزینۀ  -97

 »موضوعی بحث می کند؟بارة چه متن اساساً در«ترجمۀ جمله: 

 »سیاراتی مانند زمینیافتن تالش براي «

 (درك مطلب ، ترکیبی ) »2«گزینۀ  -98

 .»مأموریت کپلر ... متن عنوان می کند که «ترجمۀ جمله: 

 »بالفاصله بعد از شروع به اتمام نرسید.«

 (درك مطلب ، ترکیبی ) »1«گزینۀ  -99

 »به بهترین شکل توصیف می کند؟زیر آن خط کشیده شده است را  2کرد جمله اي که در پاراگراف کدام یک از موارد زیر کار«ترجمۀ جمله: 

 »فراهم نمی شود.وضعیتی را توصیفی می کند که در آن شرایطی که در جملۀ قبلی به آن اشاره شد «

 (درك مطلب ، ترکیبی ) »3«گزینۀ  -100

 »به کدام یک از سواالت زیر وجود دارد؟در متن اطالعات کافی براي پاسخگویی «ترجمۀ جمله: 

 »چه ویژگی هایی داشته باشند تا امکان حیات در آن ها وجود داشته باشد؟سیارات باید  «
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