
 »۱«گزینھ -۷۶

 »شود.من تو را بھ یک جاذبھ توریسی خواھم برد کھ آن جا ھر سال توسط ھزاران نفر بازدید می«ترجمھ جملھ:  

 نکتھ مھم درسی:

 شود.حذف می ”is visited” ،“to be“بھ خاطر حال و مجھول بودن زمان  ”…that there is visited“کوتاه شده عبارت 

 »۳«گزینھ  -۷۷

توانستند در ابتدا تکالیف را حل کنند، ما در نھایت توانستیم مدیریت کنیم آموزان در کالس مھندسی من نمیگرچھ دانش«جملھ: ترجمھ 
 .»کار کردیمھا کھ تمام مشکالت(سواالت) را حل کنیم زیرا ما با ھم جمع شدیم و ساعت

 نکتھ مھم درسی:

 رود.کار میبھ» گیریجھنتی«برای » بنابراین«بھ معنی  ”because“حرف ربط 

 »۲«گزینھ -۷۸

 .»کرد زمانی کھ مردی را کھ قرار بود شوھرش باشد را مالقات کردایو در آتن زندگی می«ترجمھ جملھ: 

 نکتھ مھم درسی:

خالی با با توجھ بھ گذشتھ بودن زمان فعل دوم جملھ، در جای خالی نیز بھ زمان گذشتھ نیاز داریم و با توجھ بھ معنای جملھ جای 
 شود.زمان گذشتھ استمراری پر می

 »۴«گزینھ  -۷۹

 .»اش روزانھ ورزش کندگویند کھ ھر فرد باید برای حفظ سالمتیمتخصصان سالمت می«ترجمھ جملھ: 

 نکتھ مھم درسی:

 بھ جملھ کامل نیاز داریم. ”so that“شود. بعد از استفاده می »دلیل«برای بیان  ”so as“از 

 »۴«گزینھ -۸۰

 .»ای نبودھای ھتل و آماده کردن یک برنامھ مناسب برای ھمھ، کار سادهھماھنگی ویزاھا، پیدا کردن اتاق«ترجمھ جملھ:  

 جنبھ، منظر) ۲   عرصھ، زمینھ )۱

 وظیفھ، کار) ۴    صحنھ) ۳

 »۲«گزینھ -۸۱

 .»آموزان بخش ما نوشتھ شده استآن رویداد کھ ھفتھ آینده اجرا خواھد شد، توسط یکی از دانشموسیقی «ترجمھ جملھ: 

 انجام دادن، اجرا کردن) ۲   تمرین کردن )۱

 عمل کردن، کار کردن) ۴    بیان کردن) ۳

 »۱«نھگزی-۸۲

چھ ن بر اساس آنھا پایبند است، بدون تالش برای تعمیم دادن آاین استدالل را دارد کھ یک تاریخدان بھ واقعیت بیل«ترجمھ جملھ:  
 .»شوددرست دانستھ می

 شامل بودن) ۲   چسبیدن، پایبند بودن )۱

 کردن مقایسھ) ۴   متصل بودن) ۳
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 »۳«گزینھ  -۸۳

 .»ند، زیرا قسمت جدید برای جایگزین کردن مورد خراب شده بسیار بزرگ استنیست ھا قابل تعویضاین قسمت«ترجمھ جملھ: 

 مصنوعی) ۲   ، متوالیپیوستھ) ۱

 سخت کوش) ۴   قابل تعویض) ۳

 »4«گزینھ -۸۴

آید)، پول نامرتبط(غیر ضروری) است، از رسد(حرف عشق میبھ عشق می ]بحث[کند وقتی چون کیت حس می«ترجمھ جملھ: 
 .»شودآورد، ناراحت نمیاین حقیقت کھ شوھر کمتر از او پول در می

 واقعی) ۲   تمام، سراسر )۱

 ربطنامرتبط، بی) ۴    قتصادی) ا۳

 »۴«گزینھ -۸۵

 .»ما باید ھر امکانی را در جستجو برای یک جواب بھ این مسئلھ، پیدا کنیم«ترجمھ جملھ: 

 الزم داشتن، نیاز داشتن) ۲   افزودن، کسب کردن )۱

 کاوش کردن، اکتشاف کردن) ۴    اجازه دادن) ۳

 »۲«گزینھ  -۸۶

 .»مرد نامھربان، عوض کنم مفید بودن امروز او باعث شد من برداشت(گمان) اصلی ام از او را بھ عنوان یک«ترجمھ جملھ: 

 احساس، عقیده، گمان) ۲    معرفی، مقدمھ )۱

 قصد، منظور) ۴    توجھ) ۳

 »۱«گزینھ  -۸۷

 .»من دوست دارم قبل از این کھ یک جواب قطعی بدھم، در مورد پیشنھادت فکر کنم«ترجمھ جملھ: 

 قبلی) ۲   قطعی، مسلم )۱

 احساسبی) ۴    منعطف) ۳

 »۱«گزینھ  -۸۸

 درسی:نکتھ مھم 

“whether” مترادف » آیا«جا بھ معنی در این)“if”آید.) آمده است و بعد از آن جملھ کامل می 

 »۱«گزینھ  -۸۹

 نکتھ مھم درسی:

 است. ”enjoying“بھ صورت  ”enjoy“بھ خاطر حال بودن زمان  ”...which you enjoy“کوتاه شده عبارت 

 

 »۳«گزینھ -۹۰

 بلند کردن) ۲   توقع داشتن) ۱ 
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 اھمیت دادن) ۴   پیشنھاد دادن) ۳

 »۳«گزینھ -۹۱

 ) بھ طور مؤثر۲   فایدهبھ طور بی )۱

 ) بھ طور بدی، بھ شدت۴   ) بھ طور واضح۳

 »۲«گزینھ -۹۲

 انگیزشگفت) ۲     ازران) ۱

 متداول، مشترک)  ۴     مالی) ۳

 »۳«گزینھ  -۹۳

 »ست؟یمتن چ یعنوان برا نیبھتر«ترجمھ جملھ: 

 .»فاصلھ است کیکل کیمدرسھ  تا«

 »۱«گزینھ  -۹۴

 »برداشت کرد؟ ایاسترال یتوان در مورد شھرھا یرا م ریز یاز گزاره ھا کیکدام«ترجمھ: 

 »دارند. یکیزیھا واقعا مدارس ف آن«

 »۲«گزینھ  -۹۵

 »دور افتاده بر طبق متن درست است؟ یدر مورد کودکان نواح ریز یاز گزاره ھا کیکدام«ترجمھ جملھ: 

 »کنند. یدارند کھ در خانھ مالقاتشان م یھا معلمان آن«

 »۳«گزینھ  -۹۶

توانند  یآموزان م دانشھستند کھ  ییکھ دانش آموزان دارند کالس ھا یبال درنگ یمجاز یطبق متن، کالس ھا بر«ترجمھ جملھ: 
 ».نندیمعلم شان را بب

 »۳«گزینھ  -۹۷

 »ست؟یمتن چ یاصل بحث«ترجمھ جملھ: 

 »زلزاه ھا بھ کار رود. یبرخ ینیب شیپ یتواند برا یکھ م یا وهیش«ترجمھ جملھ: 

 »۴«گزینھ  -۹۸

 »است. نیکتریفرار کردن نزد ی" بھ معناescaping fromبھ واژه " یی" در متن از نظر معناfleeing" واژه«ترجمھ جملھ: 

 »۲«گزینھ  -۹۹

 »کنند. ینیب شیرا پ یخاص یممکن است قادر باشند کھ تنھا زلزلھ ھا واناتیدرست است کھ ح نیاساس متن ا بر«ترجمھ جملھ: 

 »۱«گزینھ  -۱۰۰

 »عالئم اشاره دارد.  signals" در متن بھ which" واژه«ترجمھ جملھ: 
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