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 یم باشد 3گزینه پاسخ صحیح   -76

 ذیرفت در حالیکه گروه دیگر یم خواست موضوع بیشتر برریس شود. یک گروه یافته های پروژه را پترجمه : 

 استفاده یم شود.  whereasبرای بیان تضاد مستقیم از ربط دهنده قیدی  نکته دریس : 

 یم باشد.  2گزینه   حیپاسخ صح -77

 
 

س ماست.   ترجمه : آیا فقط یم توانی تصور کنی زندگ  کردن در جهانی بدون ابزار های تکنولوژییک که هم اکنون در دستر

 ( یم آید. ing)با فعل دوم به صورت اسم مصدر  imagineنکته دریس : بعد از 

 یم باشد.  3پاسخ صحیح گزینه  -78

 یم کنند امیدوار ماندن غتر ممکن است. 
 

 ترجمه : گاهگایه برای مردیم که در فقر زندگ

 یم باشد.  1صحیح گزینه پاسخ  -79

ند کجا باید برویم.   ترجمه : الف: تعطیالت کجا یم روید ؟ ب: هنوز نیم دانم. والدینم نیم توانند تصمیم بگتر

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -80

ورت دارد که به بچه توجه با محبت داده شود.   ترجمه : دانشمندان رفتارگرا یم گویند ضی

 توجه -4  عملکرد -3  استیل بدن -2    تاثتر  -1گزینه ها : 

 یم باشد.  2پاسخ گزینه  -81

ورت ندارد که مستقیما درگتر شود اما او باید  ترجمه : اگر شخیص مشاهده یم کند که کیس قصد دارد به فرد دیگری حمله کند ضی
 حداقل پلیس را مطلع کند. 

 ا کردنجد -4  نگران شدن -3  درگتر شدن -2   مهیا شدن -1گزینه ها : 

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -82

ی   به جانی برای امتحان کردن و کشف چتر
ی  یک مسافرت است اما آن بیشتر از یک تعطیالت است ، آن رفتر

ی
ترجمه : یک سفر اکتشاف

 های جدید است. 

اع -2  آزمایش -1گزینه ها :   اکتشاف -4   تجربه -3   اختر

 یم باشد.  1پاسخ صحیح گزینه  -83

 . منحرف کندترجمه : آیم یم گوید او اجازه نخواهد داد مشکالت مایل )پویل( توجه او را از دنبال کردن اهداف علیم 

 مجبور کردن -4 حذف کردن -3  خسارت رساندن -2 حواس کیس را پرت کردن-1گزینه ها : 

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -84

 انی هر تعمیم دادنی به واسطه مثال های خاص یم باشید. ترجمه : در نگارش آکادمیک شما نیاز به پشتیب
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 ویژه -4  انعطاف پذیر  -3  قابل معاوضه -2  توسعه ای -1گزینه ها : 

 یم باشد.  2پاسخ صحیح گزینه  -85

یاین حقیفت که  ترجمه:  ی ی نیم باشدو چتر  به معنی کیفیت پایتر
ً
ورتا  ارزان یم باشد ضی

  -1گزینه ها: 
 
ورتا -2  سابقا   -4  بطور وحشتناک  -3  ضی

ً
 تقریبا

 یم باشد.  1پاسخ صحیح گزینه  -86

د هرگز پس نیم دهد.   ترجمه : اذیت یم شوم از این که کیم کتاب هانی را که قرض یم گتر

ی  -2 اذیت کردن  -1گزینه ها :  ی  -4  از خود پرسیدن -3  دوست نداشتر  تاثتر گذاشتر

 یم باشد.  3پاسخ صحیح گزینه  -87

 یم کرد وقنر که به خاطر یم آورد چقدر گستاخانه حنر با صمییم ترین ترجمه : بع
 

مندگ د از این که جلسه تمام شد او احساس شر
 دوستانش صحبت کرده است. 

منده  -3  باعث تضاد  -2 مسئول  -1گزینه ها :   شدیدا -4  شر

 ترجمه کلوز تست: 

( یم SADشناسانی کردند که به طور صحیح اختالل تاثتر گذار فصیل )یک اختالل روانشنایس را سالها پیش محققان رشته پزشیک 

 باشد. افرادی که از این اختالل رنج یم برند در یط ماه های زمستان خییل آشفته یم شوند. 

انند که کاهش این اختالل نایسر از کاهش مقدار نور آفتاب یم باشد که کسانی که از آن رنج یم برند به آن مبتال یم باشند ، پزشکان یم د

ی هرمون مرتبط با خواب است که در تارییک مقدار زیادی از آن تولید یم شود  ی را افزایش یم دهد. مالتونتر نور آفتاب تولید مالتوئتر

ی مقدار   بنابراین وقنر که روز ها کوتاه تر و تاریک تر یم شود مقدار این هرمون افزایش یم یابد. روز های کوتاه تر و تاریک تر همچنتر

ی که یک ماده شیمیانی است که به ایجاد شادی کمک یم کند و فقدان آن به عنوان علت غمگینی یا اضطراب  را سبب یم تولید شاتونتر

 شود. 

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -88

 به طور مناسب -4  از نظر جسیم -3  به طور مشابه  -2  قطعا  -1گزینه ها : 

 یم باشد.  4پاسخ صحیح گزینه  -89

 رنج بردن -4  انتقال دادن  -3  ظاهر شدن -2 اتفاق افتادن  -1گزینه ها : 

 یم باشد.  1پاسخ صحیح گزینه  -90

 نکته دریس : بعد از نهاد ابتدا کلمه موصول و سپس فاعل و بعدا فعل یم آید )جمله مرکب معلوم یم باشد(. 

 یم باشد.  3پاسخ صحیح گزینه  -91

 الت مجهول مرکب دارد. نکته دریس : جمله داللت بر ح

 یم باشد.  2پاسخ صحیح گزینه  -92

 ماده ، موضوع -4  ژشت -3   علت -2 واقعیت  -1گزینه ها : 

 




