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 پاسخ تشريحی

  ) 3نه (گزي -76
در مورد تصميم نگرفته است که  هنوز آقای تامسون يک پيشنهاد کاری دريافت کرده است اما اوجمله:  ترجمه

  آن چه کار کند.
 (هنوز) در آخر جمله معرف زمان حال کامل است. yetقيد توضيح: 

  )3گزينه ( -77
ای روان و سليس صحبت کردن وقت بيش آموختن يک زبان خارجی به منظور قادر بودن بر: جمله ترجمه

  د.کرديم می طلب کر میفچه که قبالً  تری از آن
 فرم) به کار می رود.ing(يا اسم مصدر  gerundفعل در موقعيت فاعل به صورت توضيح: 

  )2گزينه ( -78
 وقتی که از سفر طوالنی برمی گردند.درست ، رانندگان اتوبوس بايد استراحت کنندجمله:  ترجمه

  توضيح:

  )2گزينه ( -79
  من بايد بگويم که مردی سخاوتمند تر از پيتر در تمام زندگيم تا بحال نديده ام.ترجمه جمله: 
 :معنی گزينه ها

  سخاوتمند تر از )2  سخاوتمندی هب )1
  سخاوتمند ترينِ  )4  سخاوتمندترين) 3

  )1گزينه ( -80
ی در جای ديگر شهرشان جستجوی شغلاگر شما در نظر بگيريد تعداد زياد مردمی را که برای  جمله: ترجمه

  را ترک می کنند، شما دقيقاً ممکن است نتيجه بگيريد که شهر شما هيچ آينده ای ندارد.
 :در حالت مصدری معنی گزينه ها

  پيشنهاد دادن )2  در نظر گرفتن )1
  انتظار داشتن )4  نفرض کرد) 3

  )4گزينه ( -81
دی نياموخت؛ در واقع او در کالس ها شرکت نکرد لب زياتعجبی ندارد که نيل در آن درس مطا: جمله ترجمه

  آنطور منظم که بايد شرکت می کرد.
 :معنی گزينه ها

1(  ً ً  )2  واقعا   الزاما
  به طور منظم )4  ز روی عاطفهاحساساطی، ا) 3

  )4گزينه ( -82
 می کنم و من فکرب والدين فراموش می کنند که صحبت کردن با فرزندان چقدر مهم است، اغلترجمه جمله: 
  ط بين اين دو نسل درک کردن را دشوارتر می کند.که عدم ارتبا

 معنی گزينه ها:
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  گوناگونی ها، تنوع ها )2  سم هار )1
  نسل ها )4  ترکيب ها) 3

  )2گزينه ( -83
حمام وانم باورکنم که شما تمام شمپوی من را مصرف کرديد و فقط بطری خالی را در نمی تترجمه جمله: 

  گذاشتيد.
 در حالت مصدری: ينه هامعنی گز

  مصرف کردن )2  منقرض شدن )1
  کنار گذاشتن )4  رهاکردن، دست از کاری کشيدن، ترک کردن) 3

  )1گزينه ( -84
  :ها ترجمه جمله

A ان و مفيد (کمک کننده) بود.ربيف مهک متخصصی بود که نسبت به خانواده های ضعپزش: دکتر قريب  
B ا.د بزرگی رمرشناختم چنين : حيف! من نمی  

 :معنی گزينه ها
  آفرين )2  حيف، چه حيف )1
  تعجبی ندارد که )4  دوارم اين طور نباشدامي) 3

  )2گزينه ( -85
قصد دارند فروشگاه شان را با اضافه  حاال که کسب و کارشان به حد کافی خوب است، آن ها ترجمه جمله:

  تاق ديگری توسعه بدهند.کردن ا
 در حالت مصدری: معنی گزينه ها

  توسعه دادن، گسترش دادن )2  کردنزين جايگ )1
  تاسيس کردن )4  فراهم کردن) 3

  )4(نه گزي -86
يک رژيم غذايی ، يک سبک زندگی متعادل، ورزش کردن و دوری کردن از اعتياد می تواند به ترجمه جمله: 

  کنيم.ندگی زسالم و طوالنی ا کمک کند که م
  :معنی گزينه ها

  واد شيميايیم )2  سوخت ها )1
  اعتياد )4  دی ها، مسرت هااش) 3

  )2گزينه ( -87
غذايی روزانه، کالری به رژيم  500کند با اضافه کردن  اضافهوزن يک فرد می تواند سريع  ترجمه جمله:

  قدار زيادی هيدروکربن.گرم پروتئين هر روز، و مصرف کردن م 180خوردن 
 :معنی گزينه ها

  وزن )2  اندازه )1
  فشار خون )4  بيماری) 3

 

  ه متن کلوزجمتر
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، تلفن که دشوار است عصر جديد عصر الکتريسيته است. مردم آنقدر عادت داشتند به چراغ، راديو، تلويزيون
 تحت تاثير قرار می گيرند. شديداً ردم م، نباشدی که برق تصور کنند که زندگی بدون آن ها چگونه خواهد بود.وقت

ه هدايت کند، و غذاها را هيچ چراغ راهنمايی وجود ندارد کن است در ترافيک سنگين گير کنند زياتومبيل ها ممک
  ی شوند.در يخجال های خلموش فاسد م

طبيعت  می کند. ونه برق کارک اين که چگردند به درکباوجوداين، مردم فقط کمی بيش از دو قرن قبل شروع 
دنيای زنده ممکن  ی کنند کهتر کشف م دانشمندان هرچه بيش تجربه کرده است.طی ميليون ها سال اين را ظاهراً 

 .ندکدريافت اطالعات جالب زيادی را در مورد الکتريسيته (برق) که می تواند برای بشريت مفيد باشد را است 
  )4گزينه ( -88

  يادآوری کردن )2    کردننحات دادن، پس انداز  )1
 تصور کردن )4        مقايسه کردن )3

  )3گزينه ( -89
  ردنراهنمايی ک )1
  کردندرحال راهنمايی  )2
به کار می  toراهنمايی کردن (توضيح: برای بيان هدف و منظور از انجام کاری فعل به صورت مصدر با  )3

  رود.)
 آن ها راهنمايی می کنند) 4

  )4گزينه ( -90
  کمیفقط بيش تر از  )1
  تر از کمی فقط بيش )2
  برای بيش تر از فقط کمی )3
 از  تر فقط کمی بيش) 4

  )3گزينه ( -91
 به کار می رود) millions of yearsبا مدت زمان (در اين جمله  forکامل حال ان زمبا فعل توضيح: 

  )1گزينه ( -92
  آموختن، دريافتن )2      گرفتن، نگه داشتن) 1
  کردن رفمص) 4        احاطه کردن )3

  
  :1 متن ترجمه

ق مشکل بود به ز روستاها در بخش هايی از آفريقا که زندگی به دليل نبود بربسياری ا، 1990در اوايل دهه ی 
ای که اغلب از آن ياد می شود، ، پروژه از اين گونهنيروی برق خورشيدی روی آوردند. شايد بزرگ ترين پروژه 

الت جهانی محيط تسهي [ GEFاز طريق  ]برنامه ی توسعه ی سازمان ملل [ UNDPپروژه ی زيمباموه است که 
ً سرمايه گذاری ]زيست  وهمميليون دالر) و زيمبا GEF )7شده بوسيله ی  از آن حمايت کرد. برنامه مشترکا

برای باال بردن استاندارد زندگی  سيستم برق خورشيدی در سراسر کشور 9000. از حدود (جهارصد هزار دالر)
  .بلکه برای کاهش پسرفت زمين و آلودگی استفاده کرد
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ه های برق روستايی در سراسر کشور نوکيلومتری پايتخت زيمباموه، حراره، اکنون يکی ار بهترين نم 70، شاموا
است. پنجاه و دو خانواده ی صنايع کشاورزی در اين سامانه سهيم هستند. هر سامانه برای دو خانه است. هر 

ای کوچک تلويزيون دارد. سيستم های جديد نور خانواده دو عدد المپ و يک ارتباط برای راديو يا دستگاه ه
فزايش داده ند. آن ها ساعت های مطالعه را برای بچه های مدرسه ای ابرده ارسانی کيفيت زندگی اجتماع را باال

به مرکز اند و مهاجرت از روستا به شهر را در منطقه کاهش داده اند و استاندارد های سالمت را با برق رسانی 
  طقه باال برده انددرمانی من

  »2«گزينه  -93
  بهترين عنوان برای متن چيست؟

  اموهبرنامه توسعه زيمب) 2

  »3«گزينه  -94
  .ر گذاشته استبر استانداردهای بعضی نواحی روستايی زيمباموه تاثي طبق متن پروژه ی زيمباموه

 ر گذاشته است.بر استانداردهای بعضی نواحی روستايی زيمباموه تاثي) 3

  »4«گزينه  -95
  باره ی شاموا درست است؟کدام مورد در

  سيم می شود.ين خانواده های ساکن آنجا تقمجهز شده است که ببا سامانه ی برق خورشيدی ) 4

  »2«گزينه  -96
  دارد.به چه اشاره  2در پاراگراف  ’they‘کلمه ی 

 رسانیسيستم های نور) 2

  2 متن ترجمه
مدت  به هنگام زندگیبه کار می رود که آن شخص  یاست که برای توصيف فرايند اصطالحی یفرهنگ شوک
 دانشجوهای بين المللیبرای بسياری از  یفرهنگشوک  .به می کندآن را تجرفرهنگ خودش  بيرون طوالنیزمان 

به يک فرهنگ ی که هنگام (خارجی)  دانشجوهای بين المللیاين . که اتفاق می افتد يک واقعيت است(خارجی) 
 ت ازو يا ممکن اس ،سروکارداشته باشند ناآشنا باشد برايشان که ممکن است یزبانبايد با دا می کنند پيانتقال  جديد

 دانشجوهادر نتيجه،  .نباشندو مطلع کامالً آگاه ، و انتظارات فرهنگی غير قابل درکم ورس آداب و ارزش ها و
می باشد  یاز هيجان با فرهنگ جديد تا افسردگبه بحث در مورد نهايت مسائل عاطفی که حيطه ی آن ممکن است 

می  يگيریپهنگامی که کار دانشگاهم را بودم بور، مجرا دوست دارم اغلب دانشجوهای خارجی که، من بپردازند.
. نداردقرص يا واکسن جادويی وجود هيچ  اما آن فرآيند ساده ای نبود.  برو شومروواقعيت تلخ اين با  مکرد

ی آشنا شوند، فرآيندی که فرهنگشوک رای موفق شدن بايد با اين فرايند (خارجی) ب دانشجوهای بين المللی
  شته باشم.تا با فرهنگ فرانسوی احساس راحتی دا شدراهگشای من 

 

  »1«گزينه  -97
  تجربه می شود بوسيله ی تمام دانشجوهای بين المللی یفرهنگشوک طبق متن، 

 بوسيله ی تمام دانشجوهای بين المللی )1
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  »3«کزينه  -98
  در مورد مؤلف اين متن درست است؟زير  جمله هایکدام يک از 

 او حد اقل بخشی از تحصيالتش را دور از وطنش گذرانده است. )3

  »2«گزينه  -99
  است. ان با فرهنگ جديدهيج یفرهنگشوک ، تاثير بق متنط
  ان با فرهنگ جديدهيج) 2

  »1«گزينه  -100
 لبهغ، تاکيد کردن اين حقيقت است که » نداردقرص يا واکسن جادويی وجود هيچ  «هدف مؤلف از گفتن 

  .آسان نيست و وقت و تالش می طلبد یفرهنگشوک کردن بر 
 .آسان نيست و وقت و تالش می طلبد یفرهنگشوک لبه کردن بر غ) 1




