
 به نام خدا

  98پاسخ تحلییل سواالت عمویم زبان منحرصا زبان نظام جدید سال 

(عیل عاشوری   آموزش ) قلمچی
ی

: مدرس زبان ، مولف و طراح آزمون های کانون فرهنگ  

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  2پاسخ صحیح گزینه  – 76

  راهنمای تور به افرادی که به او متیک بودند هشدار داد که وقتی شب یم شود در پارک قدم نزنند.  :  ترجمه

 یم آید.  (not to + bare verb)و در حالت منفی  toفعل دوم بصورت مصدر با  warnبعد از نکته دریس: 

  2پاسخ صحیح گزینه  –77

دختی جدید استخدام شده خییل کار آمدتر از هر منشی که آنها تا بحال داشتند یم باشد. ترجمه:   

مفهوم جمله بیانگر صفت تفضییل یم باشد. نکته دریس:   

  2پاسخ صحیح گزینه  –87

 به بیمارستان برده یم شد. ترجمه: 
ً
هنگام اسیک کردن ، پرس جوان پایش شکست و یم بایست فورا  

صحیح یم باشد.  2با توجه به ساختار مجهول جمله و زمان گذشته گزینه  نکته دریس :   

  3پاسخ صحیح گزینه  -79 

ی یک زبان در یک زمان کوتاه مخصوصا  زمانی که شما یک مبتدی هستید تقریبا یک کار غتر ممکن است. ترجمه : یاد گرفتی  

 دار یم آید ingنکته دریس : اگر فعل در موقعیت نهاد )فاعل( به کار برود به شکل 

 4حیح گزینه پاسخ ص -80

 کردن نیاز های کشورشان کاقی نیست.   برقی را که آن ها تولید یم کنند برای برآوردهترجمه : 

ی  -3 جمع آوری کردن -2  نائل شدن  -1گزینه ها :   تولید کردن -4  نیاز داشتی

 4پاسخ صحیح گزینه  -81

ات خطرناک گرم شدن جهانی دعوت   کردن درباره تاثتر
انی ترجمه : میشل مان یک استاد برجسته علوم اتمسفری برای سختی

 شده است. 

 شناخته شدن -4  شناسانی کردن -3  اهدا کردن -2 پیشنهاد کردن  -1گزینه ها : 
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  2پاسخ صحیح گزینه  -82

ی اتفاق افتاد به رشته آن مرد   ی کشورش ژاپن و چتر  که بتر
ی

چه خاطراتش در یط جنیک کتانی را بر اساس رویداد هانی که در دفتی

 تحریر درآورد. 

چه خاطرات  -2  فقدان -1گزینه ها :   تخیل -4  ماموریت -3  دفتی

  1پاسخ صحیح گزینه  -83

 ترجمه : آیا شما دو نفر یم توانید اختالفات را کنار بگذارید و این کار را با هم انجام دهید؟

ی   -1گزینه ها :  ی  -4  صدا زدن -3  ادامه دادن  -2  کنار گذاشتی ون رفتی  بتر

  3پاسخ صحیح گزینه  -84

ی  ترجمه : بر اساس اعتقاد دید جهانی ما تحت تاثتر زبانی  ی است که بدان تکلم یم کنیم ، آن غالبا بیان یم شود که زبان چتر

 مثل یک عینک است که از طریق آن ما جهان را به گونه ی خایص یم بینیم. 

 تک زبانه -4   ویژه  -3  متوسط -2  تزییتی  -1گزینه ها : 

  3پاسخ صحیح گزینه  -85

که پیاده روی یم کرد قادر نبود یک گام بیشتی جلو برود و برای   ترجمه : با تمام این انرژی که تا کنون مرصف شده کش
احت کردن نشست.   استی

ی -3   مردن -2 خاموش کردن  -1گزینه ها :  ی  رها کردن -4 تمام کردن چتر

 1پاسخ صحیح گزینه  -86

ی از باهم بودن را یم داد.   ترجمه : جنگ بسیار دلرسد کننده بود اما به جامعه حس بیشتی

 توجه ، آگیه -4   عامل -3  وسیله  -2  حس  -1:  گزینه ها 

 4پاسخ صحیح گزینه  -87

و همه آن هانی که در این پروژه درگتر اند و  ITترجمه : الف : ما رئیسمان را داریم ، رئیس او معاون مدیر یک مشاور و رئیس 
 این باعث شکست کامل شده است. 

ی که دو تا شد آش یا شور یم شود  یا نی نمک ب : خوب ، آشت 

 کند همجنس با همجنس پرواز  کبوتر با کبوتر باز با باز  -1گزینه ها : 

 کار نیکو کردن از پر کردن است  -2

 یک دست صدا ندارد -3

ی که دو تا شد آش  -4  نمک نی  ا یشود  شور یم ا یآشت 
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: ترجمه کلوز تست  

ی تصویر در حال  گفتنش سخت است. تعداد زیادی از افراد در توسعه سینما نقشی را بازی کرده اند. مردی موسوم به موی بری    ج اولتر

افرادی  1895ساخت. آن فیلم یک استی بود که در حال دویدن بود و طول آن فقط چند ثانیه بود. تا سال  7818حرکت را در 

اع کرده بود را برای نشان دستگاههای مختلفی   ، اما بسیاری از آن ها فقط یم توانستند توسط یک نددادن تصاویر در حال گذر  اختی

ی ها )وسایل(نشخص در یک زمان ساخته شو  یم توانست فیلم ها را بر یک پرده بتاباند خییل مهم بود.. توماس  که  د. توسعه این ماشتر

ی بیس ی شخیص بود که فیلم های کوتاه را بتر بیشتی به نمایش گذاشت. فیلم هایش آکروبات ها را نشان یم داد و  رادت یا افادیسون اولتر

ی اجرای رقص و مردی که در حال خوردن بود.   همچنتر

  4پاسخ صحیح گزینه  -88

 نکته : با توجه به مفهوم جمله عمل در گذشته اتفاق افتاده است. 

  4پاسخ صحیح گزینه  -89

ر دیگری انجام شود گذشته کامل است. نکته : اگر کاری در گذشته قبل از کا  

یم باشد.  3پاسخ صحیح گزینه  -90  

 است بعد از فعل وجیه 
ی
 و قسمت سوم فعل را بیاوریم.  be نکته دریس: برای مجهول کردن افعال وجیه کاق

 1پاسخ صحیح گزینه  -91

ایط -4  تصویرها -3  رسومات -2 رویدادها  -1گزینه ها:   شی

 

 




