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 3گزینه  -76

 می باشد. reduced adjective clausesاین تست مربوط به گرامر درس سوم زبان پیش دانشگاهی است و مبحث 

 صورت اصلی جمله از قرار زیر بوده: 

… is one which is usually used to say … 

 بررسی سایر گزینه ها:

گزینه اول از نظر معنایی درست نیست. گزینه دوم فعل به مفعول نیاز دارد و از نظر معنایی هم مشکل دارد. گزینه چهارم 

 اضافه دارد. isهم 

 

 3گزینه  -77

برای صحبت درباره هدف از انجام کاری  so thatمربوط به گرامر درس ششم زبان پیش دانشگاهی است. از این تست 

  استفاده می شود.

 بررسی سایر گزینه ها:

 and they wouldبود صحیح بود. گزینه دوم هم باید  and would be evaluatedگزینه اول اگر به شکل 

evaluate  می بود چون به دلیل وجودtold  ،در اول جملهwill  بهwould  تبدیل می شود. گزینه چهارم هم از نظر

 می بود. so as to be evaluatedگرامری غلط است و باید 

 

 4گزینه  -78

 این تست مربوط به گرامر درس چهارم زبان پیش دانشگاهی است.

 adjective + enough + to + verbهم در کنار ساختار   adjective + enough + for + object  از ساختار

 استفاده می شود. enoughبرای 
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 2گزینه  -79

 reduced adjective clauseهمچنین با یک بعد ار جای خالی باید از مقایسه استفاده کنیم.  thanبه دلیل وجود 

می  2ست، گزینه بوده. گزینه صحیح با ترتیب در …which is more similar to…مواجه هستیم که شکل قبلی آن 

 باشد.

 

 4گزینه  -80

 .است چون من قبالً کالس را گذرانده ام یمعن یباساسًا تست  نیاترجمه: 

   ( سابقا2 به طور موثر (1

 ( اساسا4  ( اخیرا3

 

 1گزینه  -81

ام دانستم لهجهشده بودم چون میخجالت زده ترجمه: هنگامی که مجبور شده بودم اسپانیایی صحبت کنم بسیار زیاد 

 افتضاح است.

   ( تمرکز کرده2 شرمگین، خجالت زده (1

 ( به دام افتاده4 ( پریشان، غیر متمرکز3

 

 2گزینه  -82

 مسافران به آرامی گوش دادند.ایمنی درحال توضیح داده شدن بودند، فرآیندهای ترجمه: هنگامی که 

   ( فرآیند2  وسیله (1

 ( نمونه4  ( کاوشگر3

 

 1گزینه  -83

 )نسبت دهید(.دیوصل کنرا به دوستان وفادار و صادق  یارزش پول کی دیتوانیواقعًا نمشما ترجمه: 

  ( افزایش دادن، بزرگ کردن2  کردنوصل  (1

 کاستن از، تنزل دادن( 4  دوباره ذکر کردن( 3
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 4گزینه  -84

 وجود دارد.کشور سراسر تا از آن ها در  60ترجمه: تعداد استخرهای شنا خیلی کم است. در حقیقت تنها 

  ( ملی2   کامل (1

 سراسر، کل( 4   جهانی( 3

 

 3گزینه  -85

 و هیچ سوالی از او نپرسید. او در حال بدی است و امروز با همه چیز سر مخالفت دارد.نادیده بگیرید ترجمه: درن را فقط 

  ( در نظر گرفتن2   پی بردن (1

 درگیر کردن( 4  نادیده گرفتن( 3

 

 2گزینه  -86

 .استمداوم  کشیدن ، در حال دردشکستش که گردن یاز زمان تصادف رانندگ یمیجترجمه: 

  مداوم( 2  فعال (1

 معتادکننده( 4  آگاه( 3

 

 1گزینه  -87

حاصل میکند که روز اول هر ماه یک چک برای اطمینان ترجمه: از آنجایی که لنی مسئول پرداخت ]قسط[ ماشین است 

 شرکت ارسال کند.

  آگاه( 2  مطمئن (1

 ممکن( 4  مراقب( 3

 توجه کنید. make sure to do sthبه عبارت 

 

 1گزینه  -88

درابتدای جمله نیز دلیل دیگری  asاستفاده کنیم. وجود  decreasesباید از فعل به شکل  frequencyبرای فاعل 

 هماهنگ باشد. increasesاست چرا که باید زمان فعل جای خالی با  1برای انتخاب گزینه 
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 3گزینه  -89

Suffer  به معنای رنج بردن بوده و مفعول آن همcold .به معنای سرماخوردگی می باشد 

 عمومی کردن ، رواج دادن( 2  فکر کردن ، گمان کردن (1

 آزار دادن( 4    رنج بردن( 3

 

 1گزینه  -90

 انجام شده پس طبق ساختار placesمقایسه سر 

 Subject + verb + adjective/adverb+(er) + than + noun/pronoun  انتخاب شود 1باید گزینه. 

 

 

 2گزینه  -91

Travel/transfer from person to person 

 ( جابجا شدن از2  انتقال دادن به (1

 برداشتن( 4  تشکیل شدن از( 3

 

 4گزینه  -92

 ترجمه: درجه تاثیر کمبود مواد مغذی بر سرماخوردن هنوز به طور شفاف ثابت نشده است.

 کردن ( جلوگیری2  کردن، گمان کردن طراحی (1

 تاسیس کردن، به اثبات رساندن( 4   پیشنهاد دادن( 3

 

 3گزینه  -93

 متن بطور کلی درباره شناسایی حالت های چهره است.
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 3گزینه  -94

 به طور واضح رد شده است.  که توانایی شناسایی چهره خاص انسان هاست در خط دوم متن این گفته

 

 1گزینه  -95

 که یعنی مطمئن نیست. …is not necessarily inborn…خط چهارم بند دوم نویسنده می گوید 

 

 2گزینه  -96

That idea .به اینکه انسان ها دارای یک سیستم عصبی هستند که حاالت پنهان چهره را شناسایی می کند، اشاره دارد 

 

 2گزینه  -97

تای آن ها در  3رویکرد برای طراحی یک فرودگاه وجود دارد اما فقط از  4در خط آخر بند اول نویسنده می گوید که 

 متن نام برده شده بنابراین منطقی است که بند بعدی درباره چهارمین رویکرد باشد.

 

 4گزینه  -98

 در جمله آخر بند دوم به این موضوع اشاره شده است.

 

 1گزینه  -99

Scale در همان ابتدای بند اول توضیح داده ش( .ده استhow to allow enogh…) 

 

 4گزینه  -100

 این نوع طراحی زده نشده است. در هیچ یک از این سه رویکرد حرفی از

 


