
 

 

 

76) Had made 

   با توجه به مفهوم سوال که در آن تقدم و تأخر وجود دارد ، باید از زمان گذشته کامل استفاده شود

 .د. از طرف جمله داده شده معلوم می باش

77) That they do 

  . با دقت کردن به گزینه ها متوجه میشویم که این تست مربوط به مبحث جمالت موصولی میباشد

. باید از داخل جمله حذف شود در ساختار جمالت موصولی ، مرجع ضمیر موصولی همانطور که می دانید

 .واند فاعل مناسبی برای فعل باشدنمی تواند درست باشد زیرا نمی ت ۲و  ۱از طرف گزینه های  (4)رد گزینه 

 ت.استفاده نشده اساز ضمیر موصولی  ۱در گزینه همچنین 

78) The only child 

  ساختارonly child  در این تست مد نظر می باشد و با توجه به این  که بوده تک فرزندیبه معنای

 . دارد (the) یک اسم مفرد قابل شمارش می باشد نیاز به یک حرف تعریف childکه کلمه 

79) Faster each 

  سوال داده شده را ترجمه کنید و با توجه به ترجمه به راحتی  است کافی گرامرتست این برای حل

، هر سال به طور ون می دوندساله که در رقابت های مارات ۰۶تا  ۰۶زنان ) .به سواالت پاسخ درست دهید

زینه های گ ) ردبا توجه به ترجمه تست به صفت مقایسه ای نیاز داریم (می دوند سریع ترمیانگین دو دقیقه 

 .  به معنای هر سال می باشد each yearکلمه  (۳و  ۲

80) Come up with 

  های بهترین دست پیدا می کنندآنها به ایده با هم همکاری می کنند ما همه می دانیم وقتی مردم .

 .خوب میباشد ایدهبه معنای دست یافتن یا رسیدن به  Come up with an ideaساختار 
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81) Format 

 توانید از این دستگاه برای اسکن کردن استفاده کنید و آن را روی صفحه نمایش با فرمت شما می

 . الکترونیک تولید کنید

82) Willing 

 د که یبه انجام کارهایی باش (مایل)باید آماده ،خواهید می ه ایداگر چیزی را که هیچ وقت نداشت

 .ه ایدهرگز انجام نداد

83) Absorb  

 در مناطق سردسیر خانه ها نیاز به دیوار هایی دارند که گرمای خورشید را جذب کنند. 

84) Distinguished   

  به دنیا آمد ،ده مشهور به مهربانی و سخاوتمندیخوش اقبال بود که در یک خانوااو.  

85) Ethics  

 انسان بدون اخالقیات یک حیوان وحشی "موسانسوی آلبرت کطبق گفته فیلسوف و نویسنده فر 

 ". ستکه در این جهان آزاد ا است

86) Rarely  

  . به عنوان یک نوجوان ، به خاطر ترس از تمسخر دیگران به ندرت حرف دلش را میزد 
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87) Death   

  که به سمت خیابان شلوغ می دویدحد مرگ ترسید ولی دختر کوچک اش را دید  تااو. 

 ترجمه کلوز:

رای ب .هنوز پاسخ داده نشده است مغزانسان بسیار رمزآلود و پیچیده است . بسیاری از سواالت در مورد  مغز

مثال چرا به خواب نیاز داریم یا چرا خواب میبینیم ؟ چیزهای زیادی درباره مغز وجود دارند که ما هنوز 

ما اکنون  . البتهد مغز یک ماده بی فایده استباور کنید یا نه ، مردم در گذشته فکر می کردن. درک نمی کنیم

این بخش از مغز است که ما را د. نامیده می شو قشر مخمغز  سطح .مرکز کنترل ماست مفزمی دانیم که 

جلوی جایی است که بیشتر تفکر و لوب تشکیل شده است .  لوب امهوشمند می کند و از چهار قسمت به ن

باالیی اطالعاتی را که از بخش های مختلف بدن مانند پوست و عضالت لوب احساسات ما اتفاق می افتد . 

 کناری نقش مهمی را در شنوایی ، تکلم و حافظه بلند مدت ایفا می کندلوب می رسد پردازش می کند . 

  . م ما را پردازش می کندپشتی تصاویر چشلوب در حالی که 

88) Not yet been answered  

گزینه  ) رددقت در صورت سوال متوجه می شوید در جای خالی نیاز به یک فعل مجهول داریم  با

 (.۳گزینه  )ردبیاید tobeاز طرفی حرف منفی کننده باید قبل از افعال . (4و  ۲های 

89) There is a 

ن سوال باید به کلمهحل ایرای بlot   که بعد از جای خالی آمده است دقت کنید . با در نظر گرفتن

a lot فی با توجه به گزینه های سه و چهار به راحتی حذف می شوند . از طر ،به عنوان صفت شمارشی

 .نیاز داریم there isمعنای وجود داشتن در جمله به عبارت 

90) Of course  

91) Where much 

92) Role 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 :۱ متنترجمه 

می تواند معیشت انسان ها و همچنین  این تضادگاهی اوقات انسان ها و حیوانات با هم به مشکل میخورند ، 

چیتا د . نکشاورزان با چیتا ها مشکل دارنامبی،   جان حیوانات را تهدید کند . در بخش های مرکزی کشور

کشاورزان اغلب تالش میکنند برای محافظت از دام های خود این  در عوض. را شکار می کنند گوساله ها ها

 گربه سانان وحشی را بکشند . 

اگر می توانستیم این موقعیت را مورد مطالعه قرار بدهیم و راه حل را بیابیم که هم  ستآیا فوق العاده نی

ن کاری است که ما در تحقیق خود انجام دادیم . ما رفتار ای مناسب باشد ؟تاها برای کشاورزان و هم برای چی

چیتا ها را دنبال کردیم . ما متوجه شدیم که چیتا ها برای شکار گوساله ها از منطقه خود خارج نشدند . ما 

 معتقد بودیم اگر کشاورزان گاو و گوساله های خود را در مناطق مشخصی نگه می داشتند می توانستند از

 حمله چیتاها جلوگیری کنند.

گوساله های کشته شده قبل و بعد از این تغییر را  تعداد سپسکشاورزان راهنمایی ما را قبول کردند . آنها 

مقایسه کردند . آیا راهنمایی ما کارساز بود ؟ بله ! کشاورزان یک کاهش زیاد را در تعداد گوساله های کشته 

های ارزشمند کشاورزان  داماز از دست دادن  شده توسط چیتا ها مشاهده کردند . این کار باعث جلوگیری

 شت. بازدا تاهاشد و آنها را از تالش برای کشتن چی

جستجو برای راه حل هایی بر اساس رفتار حیوانات می تواند در مورد بقیه گونه ها هم کارساز باشد .آیا 

ون دتعارضاتی بین انسان و حیات وحش در محدوده زندگی شما وجود دارد ؟ آیا فکر میکنید این تعارضات ب

   کشتن یا آسیب زدن به حیوانات قابل حل است ؟

93) Herd  

94) Finding a way to help… 

95) They followed the researchers… 

96) Encourage us to find solutions for… 
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 :۲ متنترجمه 

یک کانادایی است که برای داشتن بهترین حافظه در کتاب رکوردهای گینس آمده است . به عنوان دیو فارو 

راه هایی را برای  دیوندن و نوشتن ،یک دانش آموز ، علیرغم تالش هایش برای درک موضوعاتی از قبیل خوا

رکورد جهان را با حفظ  او ۲۶۶۶بهتر کردن حافظه اش برای عملکرد بهتر در مدرسه پیدا کرد . در سال 

همه این اطالعات را ذخیره می مغز او چطور . تایی از کارت در دو روز ثبت کرد ۹۵کردن ترتیب یک 

میکند به درک چگونگی ر انسانی میتواند این کار را بکند و این کمک ، مغز ه وطبق گفته های دی ؟کند

عالوه بر  .ثانیه تا چند دقیقه نگه دارد ۱۶حافظه کوتاه مدت شما فقط می تواند اطالعات را از  .عملکرد مغز

 قهرمانان حافظه مانند .، حافظه کوتاه مدت تنها می تواند حدود هفت چیز را در یک زمان ذخیره کنداین

 .در حافظه کوتاه مدت خود حفظ کنندمی بایست لیست های طوالنی اطالعات را در یک زمان مشخص  ودی

   . انجام این کار آنها از ترفندهای مختلفی استفاده می کنند برای

 .سپس کلمه خود را بسازید یک ترفند ، نگاه کردن به حرف اول هر کلمه ای است که میخواهید حفظ کنید.

ه را ب Rey G Bivکنید نام  سعیبرای مثال اگر میخواهید تمامی رنگ های رنگین کمان را حفظ کنید 

 .گ همخوانی داردرنهر حرف این اسم خیالی با حرف اول یک . خاطر بسپارید

 

97) Had difficulty with reading…  

98) Hold a limited number… 

99) Purple  

100) An other trick to hold 
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