
 

 

 «2»گزینۀ  -76

 « .داشتند گویشور 99 تا 10 بین زبان 344 و گویشور 10 از کمتر زبان 204 یکم، و بیست قرن آغاز در »ترجمۀ جمله: 

ده گویشور که فقط یک گزینه می تواند درست باشد. در  کمتر ازاین جمله، جملۀ کتاب است. با ترجمه به راحتی قابل پاسخ گویی بوده است. 

 ( little / less / the leastنمی تواند بیاید!!! ) خاطرتان هست که  lessو  leastضمن، گویشور اسم قابل شمارش است و با 

 «3»گزینۀ  -77

 « .اندازد می دردسری چنین به را خودش و دهد می انجام را کارها این فکر بدون فقط او »ۀ جمله: ترجم

 نیاز داریم. ing، نشان می دهد که بعد از آن به فعل همراه با  withoutقبل از جای خالی، حرف اضافۀ 

 «1»گزینۀ  -78

 « .بیاورد؛ اگر به مصاحبه نرودبتواند آن شغل را به دست  اما کنم نمی فکر »ترجمۀ جمله: 

در معنای به نظر من استمراری نمی شود. ) رد  thinkطبق جمله، به زمان حال نیاز داریم که دو گزینه به راحتی حذف می شوند و فعل 

 (  am not thinkingگزینۀ 

 «3»گزینۀ  -79

 اتاق یک در را کشورمان بازیگران بهترین از تعدادی توانیم می که است هایی شانس معدود از یکی فجر فیلم جهانی جشنواره »ترجمۀ جمله: 

 « .ببینیم

و  the best actorsدر این تست مقایسه بازیگران در یک جمع و گروه است. ) کل بازیگران کشور( پس به صفت عالی نیاز داریم. دو گزینۀ 

of the best actors  صفت عالی هستند؛ به دلیلsome م تعدادی از به یک یه می خواهیم بگویقبل از جای خالی کof  نیاز داریم که

 رد می شود. ofگزینۀ بدون 

 «4»گزینۀ  -80

 هواپیما با توانند می برسند، راحت و سریع بخواهند اگر. روند می مختلف های مکان به ،سفر مختلف وسایل با معموالً مردم »ترجمۀ جمله: 

 « .کنند سفر

 به راحتی( 4  به آرامی( 3  به طور بین المللی( 2      به طرز شگفت انگیزی( 1

 «2»گزینۀ  -81

 « .دارد درآمد جهان سراسر کشورهای به قهوه فروش از دالر ها میلیون سال، در،  برزیل کشور »ترجمۀ جمله: 

 جست و جو کردن( 4  دادن( 3  درآمد داشتن، کسب کردن( 2      خریدن( 1

 «1»گزینۀ  -82

 « .می کند دشوار بسیار را المللی بین کنفرانس در حاضر افراد برای ارتباط برقراری مشترک، زبان نبود »ترجمۀ جمله: 

 الهام، وحی ( 4  تقاضا( 3  وع ، تنوعنمت( 2      نبود( 1
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 «2»گزینۀ  -83

 « .است عملی ۀتجرب ؛آورید دست به باید که چیزی اما دانستن اینها در تئوری بسیار خوب است؛ »ترجمۀ جمله: 

 غیرقابل تغییر( 4  معمولی( 3  عملی( 2      باستانی( 1

 «3» گزینۀ -84

 « .خاص کشور یا جغرافیایی موقعیت فرهنگی، بخش }واحد{ یک به افراد تعلق احساس یعنی فرهنگی هویت »ترجمۀ جمله: 

 منبع( 4  حس، احساس( 3  احساس( 2      احساس( 1

 ( ) مشابه این ترکیببرایتان آشنا نیست؟ درس یک دوازدهم sense of appreciationترکیب  *

 «4»گزینۀ  -85

 می فکراو . کردمی  یادداشت خود سفر خاطرات دفتر در کرد می بازدید که هایی مکان مورد در را خود نظرات{{افکار او »ترجمۀ جمله: 

 « .است گرفتن عکس از بهتر خیلی}یادداشت کردن خاطرات{کرد

 دفترچه خاطرات( 4  سفر( 3  معضل( 2      منبع،منشا( 1

 «2»گزینۀ  -86

 « .کند کنترل ؛فریاد می زدنددر حالی که دعوا می کردند و  دویدند زمین به ی را کهفوتبال هواداران نتوانست پلیس »ترجمۀ جمله: 

 هشدار دادن( 4  آلوده کردن( 3  فریاد زدن( 2      گیج کردن( 1

 «3»گزینۀ  -87

 « .کنید استفاده نیز رایگان آنالین لغت فرهنگ از توانید می شما حال هر به. نیستند گران خیلی جیبی های دیکشنری »ترجمۀ جمله: 

 من مشکلی ندارم( 4  به هرحال( 3  مایۀ افسوس است( 2      متوجه شدم، فهمیدم، می دانم( 1

. است هبود یباران و سرد هوا ،گذشته ۀهفت دو در زیرا ؛بود خوب . اینبود گرم و آفتابی. است چگونه هوا ببیند تا رفت بیرون در از هلنترجمۀ متن کلوز:  

. بپردازد را خود گرمایش های قبض توانست می و کرد می کار او بخاری زیرا ؛بود شانس خوش او. کند روشن را اش بخاری شد مجبور که بود سرد آنقدر

 و دهند می قرار پز کباب یک در راچوب  زغال آنها. کنند استفاده خود ۀخان بخاری از توانند نمی زیرا نیستند شانس خوش چندان شهر آن در مردم از برخی

 اکسیژن ،زودی به. کنند می روشن را چوب زغال سپس نفوذ نکند؛ سرما تا بندند می محکم را ها پنجره تمام مردم. افتد می اتفاق زمستان هر تقریباً این

 !میرند می همه و شود می مصرف آتش توسط آنها ۀخان

 «4»گزینۀ  -88

در جای خالی معنا نمی  look likeدر ضمن  (1و3) رد گزینۀ  ؛ وگرنه، معنی ناقص می شود.نیاز داریمتکمیل کننده، به یک  wasبعد از فعل 

 (  1رد گزینۀ دلیلی دیگر برای )  جملۀ ما فاعل دارددر ضمن،  * (2) رد گزینۀبچسبد. lookبه  باید edدهد و 

 «1»گزینۀ  -89

 نیز، رد بشود. 3به فرمول زیر دقت کنید تا گزینۀ (  4و2دقت کنید که جملۀ ما نیاز به فاعل دارد. ) رد گزینۀ
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 تۀ ساده+ گذشbecauseگذشتۀ کامل+

 «3»گزینۀ  -90

 درست کردن( 4  چرخاندن( 3  فتنگر( 2      گرفتن( 1

به معنای روشن کردن می  turnدقت کنید که با  on* من گزینه ها را به تنهایی معنا کرده ام. برای پاسخ به این تست باید به حرف اضافۀ 

 باشد.

 «1»گزینۀ  -91

 بی اثر بودن، بیهوده بودن( 4  موفق بودن( 3  بخشنده بودن( 2      ناتوان بودن( 1

 «4»گزینۀ  -92

 که به معنای به زودی می باشد؛ دقت کنید. soon enoughبه ترجمۀ عبارت 

 نگه سالم را شما قلب. شماست سالمتی حفظ در عامل مهمترین ورزش که باورند این بر پزشکان اکنون! عالیه ؟دشیاب فرم خوش هیدمیخواترجمۀ متن اول:  

 .دهد می کاهش را استرس حتی و دهد می نشان العاده فوق را شما ؛دارد می

 مشکالت گذشته در اگر ،خصوص به ؛کنید شروع خود پزشک به مراجعه با که است خوبی ۀاید همیشه ؛کنید می شروع را جدید ورزشی برنامه یک اگر

 .کند می توصیه شما به ؛است متفاوت تان سالمتی شرایط به بسته یا دهید انجام نباید که را هایی ورزش تواند می پزشک. هستید تر مسن یا اید داشته سالمتی

 سپس. کنند ورزش حد از بیش ؛کنند می سعی ؛کنند می شروع را جدید ورزشی ۀبرنام یک وقتی افراد از بسیاری. نکنید }ورزش{کار زیاد ابتدا در

 ورزش که بار هر کنید سعی و کنید شروع تر ساده ورزشی ۀبرنام یک با آرامی به .شوند می تسلیم و شوند می ناامید گیرد و درد می کند؛ می درد عضالتشان

 ؛ندهید انجام هوازی ورزش! دهید انجام کننده سرگرم کار یک کنید سعی همچنین،. شوید می تر قوی و تر قوی هفته هر. دهید انجام بیشتر کمی کنید می

ال تر شود} بیشتر باح تا دهد انجام شما با را آن بخواهید دوست یک از و برید می لذت آن انجام از که کنید پیدا را ورزشی یا ورزش یک. متنفرید آن از اگر

 را متفاوتی ورزش هفته در روز هر ؛دارید عالقه تنوع به اگر. دارید دوست را یک کدام ببینید تا کنید امتحان را مختلف های ورزش یا تمرینات. خوش بگذرد{

 !است عالی ورزش یک هم روی پیاده حتی. دهید انجام

 «1»گزینۀ  -93

 «اصلی متن چیست؟ نقش »ترجمۀ جمله: 

 « ارائۀ توصیه هایی در آغاز انجام یک ورزش}ورزش کردن{»

 «4»گزینۀ  -94

 « است؟ شده ذکر ورزش مورد در ،یک بند در ،زیر موارد از یک کدام »ترجمۀ جمله: 

 «.دهد می کاهش را شما استرس سطح»

 «2»گزینۀ  -95

 « است؟ نشده داده پاسخ 3 بند در زیر سواالت از یک کدام به »ترجمۀ جمله: 

 «؟نیست جالب خاصی ورزش چه انجام»
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 «3»گزینۀ  -96

 «....که است این دهد انجام باید که کاری اولین ؛دهد انجام جدیدی ورزش بخواهدی نمس شخصی اگرمتن،  به توجه با»ترجمۀ جمله: 

 « کند صحبت خود پزشک با آن مورد در »

 را آنها بینی پیش هوایی و آب تغییرات حال، این با. است رایج جهان نقاط از بسیاری در خشک هوای و آب طوالنی های دوره یا خشکسالی:  دومترجمۀ متن 

 ،گذشته های خشکسالی های داده از آنها حاضر، حال در. کند می دشوارتر را آینده برای ،آب کنندگان تامین برای ریزی برنامه ،امر این. است کرده دشوارتر

 .بگیریم نظر در نیز را آینده تغییرات که است مهم کنیم می فکر ما اما. کنند می استفاده تصمیمات این اتخاذ برای

 کشاورزان به بهتر های بینی پیش اما ؛کنند می تکیه خود گذشته تجربیات به معموالً آنها. بود خواهد چگونه سال به سال ،هوا و آب که بدانند باید کشاورزان

 کمک زمین فروش یا خرید مانند بلندمدت های گیری تصمیم در کشاورزان به همچنین آنها. بکارند زمانی چه و چیزی چه بگیرند تصمیم ؛کند می کمک

 دما و بارندگی مورد در زیادی اطالعات به آنها کار، این شروع برای. کنند ریزی برنامه باید آینده های سال برای باید آب کنندگان تامین بنابراین،. کنند می

استناد به خشک سالی . کند کمک آب کنندگان تامین و کشاورزان به تواند می بهتر هوایی و آب اطالعات که دهد می نشان مطالعات. دارند نیاز آینده در

 نظر در. کنند ریزی برنامه آن برای باید آب کنندگان تامین و است راه در تری جدی خشکسالی زیاد احتمال به اما. است بوده خوبی استراتژی ،های قبل

 .بود خواهند مفید بسیار این کار برای هوایی و آب های مدل. است مهم آب تامین مدیریت هنگام آینده هوایی و آب تغییرات گرفتن

 «1»گزینۀ  -97

 « موضوع اصلی متن چیست؟ »ترجمۀ جمله: 

 «برنامه ریزی برای خشک سالی»

صحیح نیز در نظر بگیرد. ) نگاه سطحی گزینۀ یک و نگاه عمقی گزینۀ دو( من نظر خودم را  البته این تست، می تواند گزینۀ دو را برای پاسخ* 

 چالشی هستند.)به خاطر طراحیشان( پاسخ زده ام و این توضیح را دادم تا بدانید که گاها بعضی از تست ها هم، 

 «4»گزینۀ  -98

 « کدام یک از موارد زیر، از بند یک، استنباط می شود؟ »ترجمۀ جمله: 

 «.دهد نمی ارائه آینده های خشکسالی برای ریزی برنامه برای کافی اطالعات ،گذشته های خشکسالی»

 «2»گزینۀ  -99

 « ... .جز به دارند نیاز درست بینی پیش به زیر موارد تمام مورد در گیری تصمیم برای کشاورزان ،2 بند طبق »ترجمۀ جمله: 

 «زمان آبیاری گیاهان  »

 «3»گزینۀ  -100

 شده استفاده آینده برای ریزی برنامه برای ،آب کنندگان تامین و کشاورزان توسط بیشتر زیر موارد از یک کدام ،تاکنون »ترجمۀ جمله: 

 «است؟

 «گذشته در  جدی های خشکسالی »
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