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 67.  گزینه 2 – ) گرامر(

 ترجمه جمله : راهنمای تور به افرادی که به او اعتماد کرده بودند هشدار داد که شب هنگام در پارک قدم نزنند.

 

 66.  گزینه 1 – ) گرامر ( 

 ترجمه جمله : دختر تازه استخدام شده کارامد تر از همه ی منشی هایی است که آن ها قبال داشتند.
 

 61.  گزینه 2 – ) گرامر (

 ترجمه جمله : هنگام اسکی سواری،پسر جوان پای خودش را شکست و فورا به بیمارستان برده شد.
 

 63.  گزینه 3 – ) گرامر، زبان انگلیسی 2، درس 2  (

 ترجمه جمله : یادگیری زبان در زمان کوتاه، به ویژه زمانی که شما یک مبتدی واقعی هستید، تقریبا غیر ممکن است. 

 نکته مهم درسی : 
  کاربرد فعل در اول جمله در نقش فاعل که به صورت "ing" نوشته می شود.

 

 18.  گزینه 4 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : برقی که آنها تولید می کنند برای براورده کردن نیاز کشورشان کافی نیست.
 1( دست یافتن             2( جمع آوری کردن               3( نیاز داشتن              4( تولید کردن

 

 18.  گزینه 4 – ) واژگان(

ترجمه جمله : مایکل مان ، یک پرفسور برجسته در علم جویی، برای ارائه کنفرانس درباره تاثیرات خطرناک گرمایش جهانی دعوت 
 شده بود .

 1( ارائه شده             2( اهدا شده                  3( شناخته شده             4( برجسته ، متمایز

 

 18.  گزینه 2 – ) واژگان(

ترجمه جمله : مرد کتاب را براساس حوادتی که او در یک دفتر خاطرات ثبت کرده بود، نوشت که او در طول جنگ بین کشورش 
 ژاپن و چین نگه داشته بود.

 1( ازدست دادن             2( دفتر خاطرات                  3( ماموریت               4( تصور ، خیال

 

 19.  گزینه 1 – ) واژگان(

 ترجمه جمله : لطفا ،ممکن است اکنون تفاوت ها را کنار بگذارید و این را با هم انجام دهید؟
 1( کنار گذاشتن          2( ادامه دادن              3( تماس گرفتن             4( دور شدن

 

 18.  گزینه 3 – ) واژگان(

ترجمه جمله : براساس این باور که جهان بینی ما متاثر از زبانی است که صحبت می کنیم، آن اغلب استنباط می شود که زبان شبیه 
 یک جفت عینکی است که ما جهان را به روش خاصی می بینیم 

 1( تزئینی           2( متوسط، میانی                3( خاص ، ویژه                    4( تک زبانه
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 18.  گزینه 3 – ) واژگان (

 ترجمه جمله : با اتمام همه ی انرژی اش، دونده قادر نبود حتی یک گام به جلو بردارد و در نتیجه برای استراحت نشست.
 1( خاموش کردن              2( فوت کردن               3( مصرف کردن ، تمام شدن          4( تسلیم شدن 

 

 17.  گزینه 1 – ) واژگان( 

 ترجمه جمله : جنگ خیلی افسرده کننده بود ، اما به جامعه حس اتحاد و باهم بودن داد . 
 1( حس          2( ابزار، وسیله           3( عامل           4( دقت، توجه

 

 16.  گزینه 4 – ) واژگان ، زبان انگلیسی 3 (

 ترجمه جمله :
 الف : ما رئیسمان، رئیس او، دستیار معاون، مشاور و رئیس آی تی را درگیر این پروژه کردیم، و آن به شکست کامل منجر می 

 شود.

 ب: خب ، در این صورت آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک.

 1( کبوتر با کبوتر، باز با باز             2( کار نیکو کردن از پر کردن است                

 3( هر سری عقلی دارد                    4( آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تست کلوز  
 

 11.  گزینه 4 – ) کلوز تست ، زبان انگلیسی 3 ، درس 1 ، مبحث حروف ربط همپایه ساز، صفحه 34 (
 

 نکته مهم درسی : 
   با توجه به زمان جمله شکل گذشته ساده فعل " make " مد نظر است.

 

 13.  گزینه 4 – 

 نکته مهم درسی : 
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  کاربرد زمان گذشته کامل یعنی "had+pp" مد نظر است. 

 38.  گزینه 3 – ) کلوز تست ، زبان انگلیسی 3 ، درس 3 ،(

 نکته مهم درسی : 
بالفاصله بعد جای خالی نشانه مجهول بودن جمله است. مجهول افعال مدال در این تست پرسش شده است.   "by "وجود    

 38.  گزینه 2 – ) کلوز تست ، زبان انگلیسی 2 ، درس 1(

 

 

 38.  گزینه 1 – 
 

 1( رویداد، اتفاقات                  2( رسم و رسوم                 3( تصاویر             4( شرایط، وضعیت

 

 

 

 

 

 

 

لدرک مطلب او  
 

 39.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 از متن می توان استنباط کرد که ...................... .

 " موقعیتی که مردم دوست پیدا می کنند بر ماهیت واقعی دوستی شان تاثیر می گذارد. " 
 

 38.  گزینه 1 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 کدام یک از عبارت زیر عملکرد پاراگراف دوم را در ارتباط با پاراگرف اول به بهترین شکل توصیف میکند؟

 " پاراگراف دوم علت درست بودن ادعای بیان شده در پاراگراف اول را توضیح می دهد"

 

  38.  گزینه 3 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 پاراگراف سوم عمدتا راجع به چه چیزی بحث می کند؟

 " آنچه برقراری دوستی آفالین )غیرمجازی( در دنیای واقعی را سخت تر می سازد. "

 

  37.  گزینه 4 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

  در پاراگراف سه اشاره دارد به ..................... . 

"this" لغت   

 " دوست شدن افرادی با نگرش های متفاوت "
  
 

 درک مطلب دوم 
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 36.  گزینه 1 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 هدف اصلی این متن چیست؟

 " کشف دالیل  برای یک واقعیت" 
 

 31.  گزینه 2 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 چند عامل بیولوژیکی که بر طوالنی بودن طول عمر زنان نسبت به مردان موثر هستند در متن ذکر شده است؟

 " دو"

 

  33.  گزینه 3 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 هدف مثال بیان شده در پاراگراف سوم چیست؟

 " برای حمایت ازادعای بیان شده در نقش هورمون های زنانه"

 

  888.  گزینه 1 – ) درک مطلب ، ترکیبی (

 ترجمه جمله :

 کدامیک از عبارت زیر بوسیله متن پشتیبانی شده است؟

 " همه ی مردان نسبت به زنان زندگی کوتاه تری ندارند" 




