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 فریبا توکلی

 

 1گزینه  -76

“frightened”  به معنای ترسیده است اما“frightening” .صفات منتهی به  یعنی ترسناکed  برای نشان دادن

توان فهمید که کارلوس قصد ترساندن خواهرش را داشته است از معنای جمله می احساسات انسان ها استفاده می شوند.

  .رد شده و دو گزینه دیگر هم از نظر ساختار مشکل دارند 4پس گزینه 

 

 3گزینه  -77

عملی از گذشته شروع شده و  در ادامه جمله به ما راهنمایی میکند که فعل جمله باید حال کامل باشد. ”since“وجود 

 دامه دارد.اتا کنون 

 

 2گزینه  -78

 “million”  جمع بسته نمی شود. معدود“ton”  جمع بسته می شود.و است 

 

 4گزینه  -79

 ساختار مناسب جمله مجهول را دارد و معنی درستی می دهد.تنها گزینه چهارم 

 

 4گزینه  -80

 .تان را ترک کنید؟علیخواهید شغل فی گفتید میکردید وقتبودید یا شوخی می جدیشما ترجمه: 

   جالب( 2   طبیعی (1

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.p30konkor.com



 

 

 جدی (4  ( هیجان زده3

 

 2گزینه  -81

حیاتی شما  خوشحالی شرایطی است که در آن خوشحالی فرد دیگر برایزمانی گفت که عشق  هیلن ناشر، رابرتترجمه: 

 .است

   حیاتی( 2  مهمان نواز (1

 ( خالق4   جذاب( 3

 

 3گزینه  -82

 ؟ فکر میکنم نیاز است استراحتی به خود دهید.ادامه دهیدیخواهید به کارکردن کل شب شما مترجمه: 

  افتادن( 2  تسلیم شدن (1

 روى کسی حساب کردنبستگی داشتن به، ( 4  ادامه دادن( 3

 

 4گزینه  -83

هیچ وقت بطور تا زمانی که یاد بگیرند به جوک های رئیس بخندند، شوخی کرد که کامپیوترها یک نفر زمانی ترجمه: 

 .گرفت نخواهندرا  انسان هاجای کامل 

  بازنشسته شدن( 2   مقایسه کردن (1

 جای کسی/چیزی را گرفتن( 4   احترام گذاشتن( 3

 

 1گزینه  -84

. آب تازه، نفت و گاز طبیعی خانه های بیشترندساختن محصوالت بیشتر و  نترجمه: انسان ها بطور مستمر درحال خرید

 .مورد نیازندتنها یک سری از منابعی هستند که 

  تنوع( 2  نیاز، تقاضا (1

 بیماری( 4   تخفیف( 3
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 3گزینه  -85

شماست. پس با خوردن هله هوله که نه تنها برای بدن بلکه برای ذهن شما هم مضر است هویت غذا بخشی از ترجمه: 

 ؟یدمی گوی درباره خودتانچه چیزی را دارید 

  قانون ( 2   عملکرد (1

 میراث( 4   هویت( 3

 

 4گزینه  -86

 بخش های شمالی از )اطمینان حاصل کنید( حتمادید من بسیار پیشنهاد میکنم که من دیدن کر ترجمه: اگر از کشور

 همه چیز آنجا زیباست. .دیدن کنید

 اطالع دادن( 2  تحویل گرفتن اتاق در هتل (1

 ردنک اطمینان حاصل( 4   وقف کردن( 3

 

 2 گزینه -87

نیاز بود تا عملیات احیا را برای در کالس توسط کسی فوری یک اقدام  دیگر نفس نکشید در کالس وقتی آن پسرترجمه: 

 نجات او انجام دهد.

  فوری( 2   مبتدی (1

 سطح متوسط( 4  در دسترس( 3

 

 1گزینه  -88

 دادن بهبود( 2  اجازه دادن (1

 فراهم کردن( 4  تالش کردن( 3

 

 3گزینه  -89

 ترتیب کلمات در گزینه سوم صحیح است
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 4گزینه  -90

 کنار آمدن با( 2    فهمیدن (1

 کردن به فکر( 4  مراقب چیزی/کسی بودن( 3

 

 

 2گزینه  -91

 ( کیفیت2   اقتصاد (1

 منشا( 4   عکس( 3

 

 2گزینه  -92

 قابل خرید هستند منطقی است.چیزهایی که خریدن ترجمه: 

 

 3گزینه  -93

 .ایده کلی آن مشخص می شود از خط اول متن

 

 1گزینه  -94

 انجام شده. ”feet“مقایسه درباره خط چهارم 

 

 4گزینه  -95

 که یعنی مطمئن نیست. each explanation has it difficultiesنویسنده می گوید  سومخط 

 

 4گزینه  -96

آورده شده  مدلیلی که برای رد توضیح دو عات کافی نداریم میتواند از شدتاطال pterosaursاینکه ما درباره آناتومی 

 بکاهد.
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 3گزینه  -97

 خط دوم بند اول به این موضوع اشاره می شود.

 

 2گزینه  -98

 شاره شده است که صدها زبان چنین مشکلی را دارند.به این موضوع ابند اول  خط چهارمدر 

 

 4گزینه  -99

توانند با وجود امکانات از کامپیوتر استفاده کنند این مطلب را می رساند نمیصدها زبان در آفریقا مردم با ه این موضوع ک

 وانستند از کامپیوتر با آن زبان ها استفاده کنند.توگرنه می که با زبان های دیگر آشنا نیستند

 

 1گزینه  -100

است  hundreds of African languages are dying out کهقبل خود  جملهاز ایده  UNESCOاشاره به 

 کند.حمایت می
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