
 

 

 «3»گزینۀ  -76

 « .بسازد میز یک خودش گرفت تصمیم نهایت در اما ؛بخرد میز مادرش و پدر برای داشت قصد جان »ترجمۀ جمله: 

 با توجه به معنای جمله به ضمیر انعکاسی تاکیدی نیاز داریم.

 «4»گزینۀ  -77

 « .آمدند خواهرم عروسی به ؛بودیم ندیده را آنها بود ها سال که دورمان های فامیل از بسیاری »ترجمۀ جمله: 

 یم که بتواند به انسان بازگردد.نیاز به ضمیر موصولی مفعولی دار
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 « .بدهم پس ؛ام گرفته وام بانک از دانشگاهم ۀشهری برای که را پولی تمام تا کنم پیدا شغلی باید من آینده، سال »ترجمۀ جمله: 

در ضمن، در نمی تواند کنار این مدال قرار بگیرد.  canو  shouldفعل های مدال دقت کنید؛  will مدال قبل از جای خالی، به مخفف فعل

 .ارم تا بتوانیم معنی باید را برداشت کنیمد toنیاز به یک  needگزینۀ چهار
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 « .هستی پدرت شبیه درست !تو:  - کنی؟ می نگاه چی بهداری : +  »ترجمۀ جمله: 

د ( حاال باید دقت کنی 3( همچنین با توجه به فضای جمله نیاز به زمان حال داریم. ) رد گزینۀ  4ابتدا که جمله باید سوالی باشد. ) رد گزینۀ 

 که به زمان استمراری نیاز داریم. ) داری به چی نگاه می کنی( ) رد گزینۀ دو(
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 « .پلوتون و نپتون ،اورانوس ،زحل ،مشتری ،مریخ ،زمین ،زهره ،عطارد :از عبارتند سیارات ،خورشید از فاصله ترتیب به »ترجمۀ جمله: 

 ترتیب( 4  مقیاس، اندازه( 3  موقعیت( 2      جهت، مسیر( 1
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 « .بارید و در صبح، باغ مانند یک بهشت سفید بودسنگینی در طول شب، برف  »ترجمۀ جمله: 

 مستقیما( 4  شدیدا( 3  به طور روان( 2      به طور سنگین( 1
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 با هوایی خطوط کارکنان اعتصاب دلیل به که باشند داشته توجه باید ، عازم شوند؛آینده ۀهفت دارند قصد که مسافرانی »ترجمۀ جمله: 

 « .هستند روبرو طوالنی تاخیرهای

 گرفتن( 4  گذاشتن( 3  پرداختن( 2      گرفتن( 1

 به معنای توجه کردن می باشد. take note* باید توجه کنید که 
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 او }شخصی{درونی زندگی مورد در زیادی چیز ،کس هیچ هنوز ؛است داده انجام زیادی های مصاحبه و است مشهور او اگرچه »ترجمۀ جمله: 

 « .داند نمی

 الزم( 4  ،مشابهبرابر( 3  درونی( 2      معاشرتی( 1
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 را موهایش دارد دوست پیرمرد که حالی در نمی دهد ؛کند می فکری چه استایلش مورد در جوان نسل که این به اهمیتی اصالً »ترجمۀ جمله: 

 « .برسد نظر به براق تا }ژل بزند{کند چرب

 پیشرفته( 4  براق( 3  مشتاق( 2      تنبل( 1
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 « .کند جلوگیری ،جمهور رئیس اقامت محل هتل سمت به ،جمعیت حرکت از کرد سعی پلیس »ترجمۀ جمله: 

 جلوگیری کردن( 4  مقایسه کردن، برابر کردن( 3  دوری کردن( 2   متوقف کردن    ( 1
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 آغاز را کوچک داران مغازه برای مدیریت آموزشبرنامۀ  شرکت ،آموزشی کمک وسیلۀ اصلی عنوان به ها فیلم این از استفاده با »ترجمۀ جمله: 

 « .کرد

 رصدخانه( 4  سنت( 3  توانایی( 2      کمک( 1
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 کار و همکاری که یاد گرفته ایم مهدکودک دوران از ما. است خوب {دو عقل بهتر از یک عقل است}رتمشو که دانند می همه » ترجمۀ جمله:

 « .کنند می کمک نیز بهتر گیری تصمیم به دانستیم میبلکه  ؛نیستند اجتماعی قبول قابل رفتارهای فقط ،گروهی

 دو صد گفته چون نیم کردار نیست( 2                             دو عقل بهتر از یک عقل است( 1

 کبوتر با کبوتر، باز با باز( 4  آشپز که دو تا شد؛ آش شور میشود یا بی نمک( 3

. هستیم}گردش یا روانی{جریان حالت در و گذر زمان را متوجه نمی شویم؛ بریم می لذت آن از که مندیم عالقه فعالیتی به آنقدر وقتیترجمۀ متن کلوز:  

 تجربه خود های سرگرمی یا کار در را }گردش یا روانی{جریان که افرادی. باشد کردن بازی یا سواری، موج پیانو، نواختن ،هنرساختن  ؛تواند می فعالیت این

 شناخت برای راهی ،معنویت تمرین. هستند شادتر ؛دهند می قرار خود روزمره زندگی در را معنویت که افرادی این، بر عالوه. هستند شادتر احتماالً ؛کنند می

 یا یوگا مردم از برخی. دهند می انجام خواندن نماز یا عبادتگاه به رفتن با را کار این مردم از برخی. است هستی زیبایی و شگفتی درک برای تالش و

 .انجام می دهند در طبیعتطوالنی مدت روی  پیاده، افراد برخی. دهند می انجام مدیتیشن
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تا جملۀ  داریم couldهمچنین، در معنا نیاز به یک  ( 3و1دارد. ) رد گزینۀ های  ing( پس فعل ما نیاز به orبه ساختار موازی دقت کنید. )

 ما، فعل داشته باشد.
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 ، دستور العملراهنما( 4  سرگرمی( 3  تخفیف( 2      درآمد( 1
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 شناختن( 4  الهام بخشیدن( 3  کردن ااهد( 2      دسترسی داشتن( 1
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در ضمن اگر از ضمیر موصولی استفاده کنیم؛ ( 3زینۀ مفعول را بعد از فعل نگذاشته است. ) رد گ 3نیاز به مفعول دارد که گزینۀ  doفعل 

د ناقص می شود؛ ) برخی از مردم که انجام می دهند این را با رفتن به عبادتگاه یا نماز خواندن....!!! می بینید؟؟ جمله، کامل نیست( ) ر هجمل

 ( 4و  2گزینۀ های 
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 ( ، جملۀ اخرکتاب یازدهم  98) صفحۀ  باشد. forحرف اضافه باید داریم و  go for a walkبرای این سوال باید می دانستید که ما 

 دارند وجود آنها از بسیاری ؛کنیم کنترل را عوامل این ۀهم توانیم نمی ما که حالی در. گذارد می تأثیر ما یادگیری میزان بر مختلفی عواملترجمۀ متن اول:  

 ما مغز توسط خوریم می ما که کالری از درصد 20 واقع، در. آید می دست به خوریم می که غذایی کالری از ما مغز سوخت مثال، عنوان به. توانیم می که

 حافظه و تمرکز برای ویژه به است ممکن غذاها از برخی که دهد می نشان تحقیقات ؛کنند نمی کمک یادگیری به ها کالری همه اگرچه. شود می استفاده

 .باشند مفید

 لیوان هشت تا شش به روزانه ما. گذارد می تأثیر ما یادگیری بر ؛ننوشیم کافی آب اگر. است آب درصد 70 از بیش مغز. است مهم نیز کافی آب نوشیدن

 گازدار و شیرین های نوشیدنی بنابراین کند، نمی عمل خوب قند ناگهانی هجوم با مغز که دهد می نشان مطالعات این، بر عالوه .داریم نیاز قند بدون مایعات

  .کنند نمی کمک مغز به نیز

 شما خون جریان دهید، می حرکت را خود بدن که هنگامی. باشید داشته خاطر به؛ شود می منتقل مغز به شما خون توسط که را اکسیژن اهمیت همچنین

 مانند کند، می کمک مغز به اکسیژن رساندن به واقعاً سواری دوچرخه یا دویدن روی، پیاده. کند می دریافت بیشتری اکسیژن شما مغز و یابد می افزایش

 .کنیم تمرکز کند می کمک ما به و کند می تقویت را ما روحیه کافی استراحت. است مهم یادگیری برای استراحت ورزش، بر عالوه. عمیق تنفس و کشش

 .کند می تمرین دادیم، می انجام روز طول در که را کارهایی مغز هستیم، خواب در ما که زمانی این، بر عالوه
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 «موضوع متن چیست؟  »ترجمۀ جمله: 

 « چیزی که می توانیم انجام دهیم تا بهتر یاد بگیریم »

 «2»گزینۀ  -94

 «... .اینکه جز به هستند صحیح متن به توجه با زیر عبارات تمام »ترجمۀ جمله: 

 «شود می مصرف مغز توسط نوشیم می که آبی از نیمی از بیش»
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 « .. ..شیرین گازدار های نوشابه نوشیدن که است شده پیشنهاد متن این در »ترجمۀ جمله: 

 « شود قند افزایش باعث تواند می »
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 «. …باید زیاد احتمال به ؛داریم مشکل چیزی به دقیق توجه در اگر که فهمید توان می 3 بند از »ترجمۀ جمله: 

 «کنیم استراحت »

 در بعد، سال چهار تنها او که را دیگری سخنگو دستگاه از زیادی تعداد اما. کرد اختراع را تلفن بل گراهام الکساندر که دانند می مردم اکثر:  دومترجمۀ متن 

 از پرتویی از فتوفن. است شده گرفته "صدا" و "نور" یونانی کلمات از "Photophone". نامید فوتوفن را دستگاه این او. دانند نمی کرد، اختراع 1880 سال

 برای .کند منتقل نور پرتوی روی برق جای به را انسان گفتار توانست می واقع در خود اختراع با بل. کرد می حرکت هوا در که کرد می استفاده خورشید نور

در حال  ۀآین و شد می آینه ارتعاش باعث او صدای ارتعاشات .کردمی  صحبت کرد می منعکس را خورشید نور که نازک آینه یک نزدیک او کار، این انجام

 سلول. کردمی  برخورد بود گرفته قرار دورتر ای فاصله در که ای گیرنده در نور به حساس سلول به در حال ارتعاش نور. شد می نور ارتعاش باعث ارتعاش

 .کردمی  تبدیل صدا به دوباره را ها سیگنالچیزی شبیهش{ } هدفون. کردمی  تبدیل الکتریکی های سیگنال به را نور الگوهای

 که انرژی از منبعی به فتوفن چهاگر. نامید می خود اختراع بزرگترین را فتوفن اغلب او. است مهم نور پرتو یک در کردن صحبت برای او ۀاید کهبود معتقد بل

 جدید، پیشرفت دو. کرد خواهند صحبت نور پرتوهای از استفاده با مردم روزی که بود مطمئن او. نشد دلسرد کمی بل ؛بود وابسته - خورشید - نبود ثابت

 نوع دیگر دانشمندان بعد، اندکی. کند می تولید متمرکز بسیار نور پرتو یک لیزر. ساخت را لیزر دانشمندی ،1960 سال در. ساخت محقق را بل رویای

 .برساند طوالنی فواصل به را نور پرتوهای تواند می جدید فیبر. است ای شیشه نخ یک نوری فیبر. دادند توسعه را نوری فیبر از جدیدی
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 « ؟تموضوع اصلی پاراگراف یک چیس »ترجمۀ جمله: 

 « گفتار را منتقل می کند )تلفن نوری( photophoneچگونه »
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 « کرد؟ استنباط توان می چیزی چه تلفن مورد در 1 بند از »ترجمۀ جمله: 

 «. کرد می استفاده گفتار انتقال برای الکتریسیته از »
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 «.. ..که بود این گوشی نوری مشکل یک بند به توجه با »ترجمۀ جمله: 

 « نبود ثابت آن انرژی منبع »
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 «است؟ نشده ذکر متن در زیر موارد از یک کدام »ترجمۀ جمله: 

 « نوری گوشی در لیزر از استفاده نحوه »
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