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 4گزینه ي   -76

مایک ، که تنها دو سال پیش شروع به کار کردن در شرکت کرد، یک پست باال در گروه پرسنل  "ترجمه جمله 
 "به او پیشنهاد داده شد.

 نکته مهم درسی 

 استفاده میشود.  has/have + past participleدر جمالت مجهول که فاعل مشخص نیست از ساختار 

 (گرامر)

 

 1گزینه  – 77

تابه حال پیش امده که از تبلیغی خوشت بیاید اما همان لحظه فراموش کنی براي چه محصولی  "ترجمه جمله 
     "بود؟

 نکته مهم درسی 

 نوشته شود.  clauseباید به صورت   whatدر این جمله 

 (گرامر)

 

  2گزینه  -78

من اینجا هستم تا به افرادي که به اطالعات رفتن به مکان هاي تاریخی این شهر نیازمند هستن  "مله ترجمه ج
 "، کمک کنم
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 (گرامر)

 

  2گزینه  -79

کوتاه باشد که یک نفر بتواند همان بار این نویسنده اعتقاد دارد یک داستان کوتاه باید به قدري  "ترجمه جمله 
 "اول آن را تمام کند.

 (گرامر)

 

 3گزینه   -80

 براي پیداکردن قیمت ، کیفیت ، مدل و دوام دو شی اي که براي فروش گذاشته شده اند ، استفاده کن.

 ) کیقیت 3رفتار                     )1

 ) مبادله 4حالت                     )2

 (واژگان)

 

  2زینه گ -81

گرچه تام صدایش را تغییر داده بود هتگامی که با من پشت تلفن ضحبت می کرد ، من به  "ترجمه جمله 
 "هرحال به سرعت او را تشخیص دادم

 ) به طور معمول 3به طور رایج         )1

 ) سابقا4به سرعت             )2

 (واژگان)

 

  4گزینه  -82

 "، مادر نگران شد و با مدرسه تماس گرفتهنگامی که فرزندش دیر کرد  "ترجمه جمله 
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 ) حواس پرت3شریک        )1

 ) نگران4آگاه             )2

 (واژگان)

 

 3گزینه  – 83

 "ویروس بسیار جدید است و محققان در تالش اند تا بفهمند که چگونه شایع میشود. "ترجمه جمله 

 ) شایع شدن3باال رفتن        )1

 ) غلبه کردن4گرفته شدن            )2

 (واژگان)

 

  1گزینه  -84

 "من از امتناع او براي کمک کردنم شوکه شدم،چرا که ما از بچگی باهم دوست بودیم. "ترجمه جمله 

 ) جدایی3امتناع                      )1

 ) امکان4حدس و گمان             )2

 (واژگان)

 

  3گزینه  -85

پیشرفت کند. براي همین تمامی افراد شرکت  بسیار انتظار میرود که رویکرد مالی بیزینس "ترجمه جمله 
 "امیدوار هستند.

 ) انتظار رفتن3فهمیدن               )1

 ) کشف شدن4دنبال کردن           )2

 (واژگان)
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  2گزینه  -86

،چرا که در شفل االنش کارمند شرکت تصمیم گرفته است تا دنبال شغل پر هیجان تري بگردد "ترجمه جمله 
 "ر تکراري انجام دهد.باید فقط یک سري کا

 ) مرکزي3انعطاف پذیر        )1

 ) به صرفه4تکراري               )2

 (واژگان)

 

  1گزینه -87

 "من براي چیزهایی که همسرم گفت و باعث خجالت شد متاسفم "ترجمه جمله 

 ) تضاد3خجالت        )1

 ) خاطره4تصور            )2

 (واژگان)

 4گزینه  -88

 نکته گرامري

 

 3گزینه  -89

 ) به راحتی3به طور خالصه        )1

 ) شفاهی4          به طور ساکت )2

 

 2گزینه  -90

 نکته گرامري
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   3 گزینه – 91

 نکته گرامري

 

 1گزینه  -92

 ) شامل بودن3بیشتر شدن       )1

 ) عمل کردن4نشان دادن           )2

 

  4گزینه  -93

 4گزینه  -94

 2گزینه   – 95

 ) 1(یا  3 گزینه  -96

 1گزینه  -97

 1گزینه  -98

 4گزینه   – 99

 2 گزینه  -100

 

 

 

 

 

ww
w.
ka
no
on
.ir



 

 

 




