
 1401زبان تجربی 

 گرامر و لغات

 3گزینه  -76

 که جان تصمیم گرفت خودش یک میز رابسازد  صورت سوال گفته شده انتهای در

با توجه به معنی صورت سوال متوجه می شویم که فاعل و مفعول جمله یک نفر هستند و با 

 می باشد.  himself مبحث ضمایر انعکاسی روبه رو هستیم و ضمیر انعکاسی برای سوم شخص

که بخواهیم بگوییم فاعل جمله به تنهایی ) بدون زمانی هست  by self: استفاده از نکته

 کمک کسی( کار را انجام داده است.

 4گزینه  -77

با توجه به ترجمه جمله که میگوید "فامیل های دورمان که سال هاست آن ها را ندیده 

شویم با جمله واره روبه رو هستیم و از انجا  بودیم به عروسی خواهرم امدند" متوجه می

که قسمت دوم جمله در تعریف بیشتر مفعول جمله می باشد با جمله واره مفعولی طرف 

استفاده  whomهستیم و چون مفعول جمله مورد نظر انسان می باشد تنها می بایست از 

 کرد.

 3گزینه  -78

از افعال وجهی می باشد پس دیگر    willوجود دارد و می دانیم  i will قبل از جای خالی 

 نمشود از سایر افعال وجهی مانند

Can, may, might, must, would, shall   وshould   به حرف اضافه  یزن 4استفاده کرد. در گزینهto 

 نیاز داریم.

 1گزینه  -79

 است و نفر اول حالت سوالی دارد.در حال انجام مشخص است که مکالمه بین دو نفز 

 4گزینه  -80

ترجمه: به..... فاصله از خورشید سیارات عطارد، زهره، زمین، مریخ  و...... قرار 

 دارند

 ترتیب -اندازه، مقیاس              د -موقعیت            ج -جهت          ب -الف

 1گزینه  -81

 بود.ترجمه: برف ....... در طول شب باریده بود و هنگام صبح باغ مثل بهشت شده 

به طور -شدیدا) برای انسان(    د -به طور روان       ج -ب       یسنگینطوربه  -الف

 مستقیم

 4گزینه  -82

 توجه کنید.) توجه داشتن(  take note thatبه عبارت 

 2گزینه  -83

اگرچه او مشهور است و مصاحبه های زیادی انجام داه است ولی تاکنون هیچکس چیز زیادی 

 . او نمی داند.از زندگی.....

 ضروری-معادل        د -جداخلی            -اجتماعی       ب -الف
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 با توجه به معنی جمله گزینه ب درست است. ) زندگی شخصی(

  3گزینه  -84

اصال به این اهمیتی نمی دهد که نسل جوان در موردش )ظاهر و استایلش( چطور ترجمه: 

 جلوه بدهند. ........موهایش ژل بزند تافکر میکنند، پیرمرد دوست دارد به 

 پیشرفته -د        براق -دوست داشتنی          ج -تنبل          ب -الف

 

 4گزینه  -85

درست است.) پلیس سعی داشت از حرکت مردم به سمت هتل اقامت  4با توجه به ترجمه گزینه 

 رییس جمهور ممانعت کند.(

 

 1گزینه گزینه  -86

 )کمک آموزشی( درست است. teaching aidجمه ترکیب با توجه به تر

 1گزینه گزینه  -87

در این سوال نیاز به یادگیری ضرب المثل ها داریم. با توجه به ترجمه جمله که بر 

 درست است. 1کار گروهی و مشورت اشاره دارد گزینه 

 عقل قوت گیرد از عقل دگر) یک دست صدا ندارد و...( -الف

 ن نیم کردار نیستدو صد گفته چو -ب

 آشپز که دو تا شد، غذا یا شور می شود یا بی نمک -ج

 کبوتر با کبوتر با باز      کند همجنس با همجنس پرواز -د

 کلوز تست

 2گزینه  -88

آمده است و می   orاگر توجه کنید بین دو جمله دوم سطر دوم حرف ربط هم پایه ساز 

کار می رود در دانیم حروف ربط هم پایه ساز بین عبارت های دارای گرامر یکسان به 

نیاز   ing( پس جمله اول نیز به ساختار ingنتیجه با توجه به ساختار گرامری جمله دوم) 

 دارد.

 درست می باشد. 2( و با توجه به معنا گزینه 3و  1)رد گزینه های 

  3گزینه  -89

 توجه به ترجمهبا 

 4گزینه  -90

 با توجه به ترجمه

 

 1گزینه  -91

در واقع فقط نیاز به یم  اگر از ضمایر موصولی استفاده کنیم معنای جمله ناقص می شود

 فعل تمام کننده داریم.
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 4گزینه  -92

 

 1درک مطلب 

 1گزینه  -93

 پاراگراف اول به طور عمده در مورد سوخت مصرفی مغز صحبت می کند

 2گرینه  -94

با توجه به متن عبارت " بیش از نیمی از آبی که می نوشیم توسط مغز مصرف می شود" 

 نادرست است. 

 1گزینه  -95

 در متن اشاره شده است که نوشیدنی های شیرین و گازدار.....

 می تواند سبب افزایش قند خون شود. -1گزینه 

 2گزینه  -96

 شکل برخوردیم باید استراحت کنیم.داشتن به ماز متن می توان فهمید که اگر در توجه 

 2درک مطلب 

 3گزینه  -97

پاراگراف اول متن به طور عمده در مورد " چگونه فوتوفون سخن را منتقل می کند" صحبت 

 می کند.

 2گزینه -98

 از پارگراف اول برداشت می شود که تلفن بوسیله الکتریسیته سخن را نتقل می کند.

 2گزینه -99

مشکل فوتوفون این بود که منیع ثابت انرژی نداشت) خورشید مثال  2پاراگراف  بر اساس

 در شب نبود!!!(

 3گزینه  -100

 به کدام مورد در متن اشاره ای نشده است؟

 به اینکه چگونه از لیزر در فوتوفون استفاده می شود، اشاره ای نشده است.

                                                                                                                                              

 موفق باشید

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in




