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  2گزینه . 76

)، ضـمیر  employeesنیاز به یک ضمیر موصولی در وسط جمله داریم که با توجه به وجود فاعل در ابتداي جمله (
 از ضـمیر موصـولی مفعـولی   بـه دلیـل اسـتفاده     4صحیح است. گزینـه   2) خواهد بود. بنابراین گزینه whoفاعلی (

)whom( .نادرست است  

  

  1گزینه . 77

  خواهیم داشت. to، نیاز به فعل ساده همراه با Itبا توجه به فرمول 

It + to be +  صفت + for + مفعول + to + شکل ساده فعل 

  

  4گزینه  .78

  خواهد بود. could + have + PPبا توجه به احتمال انجام کار در گذشته، تنها گزینه صحیح استفاده از ساختار 

  

  2گزینه . 79

باید استفاده  so thatاطمینان یابد عاري از اشتباه است. براي بیان هدف از  به منظور اینکهاو توافق را دوباره خواند 
  کنیم.

  

  3گزینه . 80

  فردا باشد. واقعیتتواند  گفتن غیرممکن دشوار است. زیرا رویاي دیروز، امیدواري امروز و همچنین می

  موضوع. 4    واقعیت. 3      موقعیت. 2      جایزه .1
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  4گزینه  .81

جستجو و گزینه صحیح را  کردن جمله؛ بدون معنی توان )، به سادگی میresearchersبا توجه به کلیدواژه محققان (
  انتخاب کرد. کردن بررسی

  جستجو کردن. 4    گذاشتن احترام.3    دادن توسعه. 2    زدن حدس. 1

  

  3گزینه  .82

  است.قابل توصیه کردن شرایط سالمتی قبل از تصمیم صعود به کوه اورست، براي شما  چک

  پذیر . مسئولیت4    قابل توصیه (مقتضی). 3    قبلی. 2      آگاه. 1

  

  2گزینه . 83

  تمیش در ماه آینده است.براي اصلی فوتبالیست، عدم غلبه بر مصدومیت پا به منظور بازي مهم  نگرانی

  . تصور4      روند. 3      . نگرانی2    فقدان .1

  

  3گزینه  .84

 ضروريها هر چیز  پورت آرانساس شهري است که درآمد مردم آن کامال به توریسم وابسته است. به همین دلیل، آن
  دهند. شدن شهر براي توریست انجام می شهر را به منظور جذاب

  . اقتصادي4      ضروري. 3      فوري. 2      دقیق. 1
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  1گزینه . 85

  خورد. . او همیشه در مدرسه به مشکل میتربیت کنداش را بیشتر  کنم جانسون باید بچه من فکر می

  باالبردن. 4    تاکیدکردن. 3    کردن . غلبه2    کردن تربیت. 1

  

  4گزینه . 86

  پرداخت هر چیزي با کارت اعتباري یا تلفن همراه ممکن است. تقریبااینجا در پاریس مشابه این روزها در همه جا، 

  تقریبا. 4    . به نرمی3      طور موثر . به2      ر مشابهطو . به1

  

  1گزینه . 87

  کند. مطلعمادر از معلم خواست تا او را از پیشرفت فرزندش در مدرسه 

  . دوستانه با4    با دقت به. 3    عالقمند به. 2    مطلع از. 1

  

  Clozeترجمه 

در تمـام شـب    کـه هـایی   هاي بیش از حد گرم، چـراغ  نویسد: اتاق ها می جیمز اندرسون درباره اتالف انرژي در هتل
اند. حق با اوست، اما چرا توسط  هاي یکبار مصرف شده که براي شستشو فرستاده شده ، حولهشوند گذاشته میروشن 
  .ذکر شوندکند،  که زندگی مدرن را مشخص می رهاي دیگ همه اتالفها متوقف شود؟ آیا بهتر نیست  هتل

کنم که درهایشان کامال باز هستند و هواي گرم را در  روي می هایی از بازار را به سمت پایین پیاده مغازه، هنگام صبح
دارم که کامال باز هستند. فرزندان من  برمی قفسه سردکنندهزده را از  . در سوپرمارکت، سبزیجات یخدمند میخیابان 

هاي همراهشان نیز بدون اتصـال   و شارژرهاي تلفنکنند  رها میهاي خود را روشن  رفتن از منزل، رایانه هنگام بیرون
  دهد؟ گوشی در پریز برق است. این همه اتالف چه چیزي را نشان می
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  4گزینه . 88

) داریم. از روي سـاختار تکـرار شـده در جملـه بعـدي نیـز       to be + PP ( نیاز به ضمیر موصولی و ساختار مجهول
)towels that are usedتوان به جواب صحیح پی برد. ) نیز می  

  

  1گزینه  .89

  داریم. to، نیاز به شکل ساده فعل همراه با It + to be + betterبا توجه به ساختار 

  

  1گزینه . 90

  . بلندکردن4    عبورکردن. 3    تولیدکردن. 2    دمیدن. 1

  

  4گزینه . 91

 بـراي غیرانسـان   شود. پس نیاز به صفت فاعلی ) بر روي سبزیجات انجام میcabinetعمل سردکردن توسط قفسه (
  شود. ساخته می verb+ ingتوسط فرمول داریم که 

  

  2گزینه  .92

کنیـد، مفعـول    طور که مشاهده مـی  همان مورد سوال واقع شده است. رهاکردنبه معنی  leave onفعل جداشدنی 
)their computers.بین جزء اول و دوم فعل قرار گرفته است (  
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  1ترجمه متن 

آن مرد غریبه بود، اما براي عکس اجـازه گرفـت و دختـر     آورد که عکاس، عکسش را گرفت. اي را به یاد می او لحظه
سال بعد و بـراي بـار    17ها  موافقت کرد تا از او عکس بگیرد. از او هرگز قبال عکسی گرفته نشده بود و زمانی که آن

  دوم یکدیگر را مالقات کردند، دوباره از او عکسی گرفته نشد.

کردن زندگی پناهندگان  بود و او در حال ضبط 1984آورد. سال  یکوري نیز آن لحظه را به یاد م عکاس، استیو مک
کرد و استیو در آن زمان این فکر را که یـک عکـس    افغانی در کمپ پاکستان بود. دختر از چادر مدرسه مراقبت می

بعـد از چنـد سـال بـه عنـوان یکـی از تصـاویر         "دختـر افغـان  "با ایـن حـال،    کرد. چیز خاصی نیست، تصدیق می
  شده تبدیل شد. شناخته

خصوص قربانیان  سرپرست استفاده کرد تا به ما هشدار دهد قربانیان جنگ به کوري از سیماي مشتاقانه دختر بی مک
  جوان را نادیده نگیریم.

پـس از   کوري را تشویق کرد تا براي جستجوي ان دختر به پاکسـتان بـرود.   مک 2002نشنال جئوگرافیک در سال 
او پیشـنهاد داد  شناخت و از محل او اطالع داشت.  دادن عکس او در کنار کمپ، مردي را یافت که دختر را می نشان

شربت گوال به نام  ساله 29 هاي تورا بورا در افغانستان بیاورد و پس از سه روز با زنی که دختر را از خانه خود در کوه
  د که او همان دختر است.کوري در همان بار اول فهمی بازگشت. مک

  

  1گزینه . 93

  از شربت گوال عکس گرفته شد حدودا چند ساله بود؟اولین باري که 

بنـابراین او در   بوده اسـت. سالگی شربت گوال  29در سن و  2002سال  در و دیدار دوم 1984سال اولین عکس در 
  سال داشته است. 11، 1984سال 

  

  3گزینه  .94

کوري از دختر افغان گرفت چند سال بعد مشهور شد و توجه مردم را جلب  دوم عکسی که مکبا توجه به پاراگراف 
  کرد.
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  2گزینه . 95

  روز، شربت گوال را دید. 3کوري هنگام برگشت به کمپ افغانستان پس از  در پاراگراف سوم بیان شده است که مک

  

  4گزینه  .96

 18شـربت گـوال پـس از     باشد. ظـاهر  متن باید درباره اتفاق بعدياگر قرار بود پاراگراف بعدي براي متن ذکر شود، 
  بهترین گزینه انتخابی خواهد بود. سال

  

  2ترجمه متن 

خرید. در فرانسه  بلیت اتوبوس را در اتوبوس میهاي انگلستان،  مردم، مقایسه و تضاد را دوست دارند. در بیشتر بخش
را همه این نـوع از مقایسـه   ما  توانید از دکه روزنامه بخرید. ترالیا، میکنید. در اس ان را از ایستگاه مترو خریداري می

هاي بین مردم جهان، از کنجکاوي مـا   هاي ارتباط بین فرهنگی با تمرکز بر روي تفاوت کتاب یابیم. کننده می سرگرم
ها نسـبت بـه    دیدگاه آن کنند، ها در جامعه بازي می ها در رفتار اجتماعی، نقشی که آن کنند. این تفاوت استفاده می

  ها و غیره هستند. پول، اهمیت زبان بدن آن

مقـدار فاصـله از    هـا اسـت.   جاکاربردشناسی، یعنی مطالعه استانداردهاي متفاوت جایگاه شخصی، یکی از این مثـال 
ممکن است فردي که  گوییم نه تنها به ارتباط من با او بلکه به فرهنگ من نیز وابسته است. فردي که با او سخن می

شدن به فرد را نداشته باشد. پس ممکن است احساس راحتی نکنـد.   کنیم مانند ما عادت به نزدیک با او صحبت می
گویند که میانگین فاصله دو فرد در هنگام مکالمه با یکدیگر،  آمار به ما می به همین علت، این موضوع اهمیت دارد.

هاي التین (آمریکاي جنوبی، ایتالیا و غیره) و  در فرهنگ متر است. 5/3و  2/1ن به عنوان مثال گفتگو با همسایه، بی
هاي شمال اروپا (سوئد، دانمـارك و غیـره) مـردم     همچنین در چین، این فاصله کمتر است، در حالی که در فرهنگ

  ایستند. معموال در فاصله دورتري می
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  2گزینه . 97

) و در general pointسـت کـه در پـاراگراف اول یـک موضـوع کلـی (      روش ارائه اطالعات چگونه است؟ مشخص ا
  ) بررسی شده است.a particular caseهاي بعدي یک موضوع خاص ( پاراگراف

  

  3گزینه . 98

با توجه به متن، مقدار فاصله از افـراد هنگـام مکالمـه بـه فرهنـگ، کشـور و ارتبـاط مـا بسـتگی دارد و ربطـی بـه            
  هاي ما ندارد. همسایه

  

  4گزینه . 99

  شرایط ثابت نخواهد بود.همه مقدار فاصله از افراد هنگام مکالمه تحت 

  

  1گزینه . 100

  ) در سطر اول پاراگراف دوم متن تعریف شده است.proxemicsجاکاربردشناسی (

  

  موفق باشید  
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